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Verksamhetsberättelse SBK Mellannorrlandsdistriktet 2018  
 
Styrelsen har bestått av Peter Jakob ordförande, Pether Öhlen, vice ordf., Lennart Högel, kassör, 
Gunnel Crona, sekreterare, Malin Nimrodsson-Ögren, ledamot och suppleanterna Åsa Häggström och 
Arne Näsholm.  
Styrelsen har haft 7 styrelsemöten samt genomfört två medlemsmöten, varav ett årsmöte samt olika 
möten med sektorsansvariga. Distriktet arbetar via sektorer(utskott) som ansvarat för olika 
verksamhetsområden. Kommunikation med lokalklubbarna sker huvudsakligen via epost, hemsidor 
och FB-sidor.  
Distriktet har bidragit till prisanskaffning i barn o ungdomsklasserna vid Matfors BHK:s tävling i 
Dogathlon i september 2018. Vidare har distriktet givit s k ”tårtbidrag” vid lokalklubbarnas firande av 
SBK 100 år. Vidare har en lokalklubb erhållit bidrag för att arrangera DM för patrullhundar under året.    
 
 
Tävlingssektorn  
Sedan maj månad har tävlingssektorn bestått av: Sektoransvarig: Gunilla Sjölund 
Ansvarig bruks och domaransvarig: Anki Andremo 
Ansvarig tävlingslydnad: John-Åke Andersson 
Bollplank Skydds, IPO, Mondioring: Eva Forslund 
Ansvarig DM: Eva Jakob 
Ansvarig patrullhund: Sophie Edlund 
Samarbetet med domarna har fungerat mycket bra under året. Det har varit ett bra engagemang hos 
flera lokalklubbar och det har varit ett bra samarbete med TÄS i distriktet.  
Sektorn fått i uppdrag från styrelsen att tillfråga personer att ingå i nybildad arbetsgrupp för 
verksamheten inom svensk skydd, IGP (IPO) och mondioring inom TÄS Mellannorrland för år 2019. 
Sammankallande är Alf Jannesson övriga presenteras inom kort på hemsidan. 
 
Sektorn har gett förslag till styrelsen på DM regler bruks och tävlingslydnad, som presenterar dessa 
inom kort. Det genomfördes domarkonferens i mars, förmiddagen var avsatt för lydnadsklass och 
eftermiddagen bruks. Det var vid två tillfällen och vi höll till i Sundsvall.  
 
Vi har utbildat 10 tävlingsledare tävlingslydnad, 5 tävlingsledare bruks B och 1 tävlingssekreterare 
bruks 2018.  6 tävlingssekreterare bruks håller för närvarande på att utbilda sig och blir klara 2019. En 
person är anmäld till IPO domarutbildning under 2019. 
I Ronneby på bruks SM deltog Bert och Gunilla Sjölund med schäfern Dexter. 
På Lydnads SM deltog Camilla Kjellström med sina BC Sly och Jax, Lena Eriksson med sina BC 
Doris och Topzy, Ann-Katrin Nordvall med sin BC Lexo. 
 
DM resultat 2018 
Lydnadsklass: Camilla Kjellström med Sly, Åre 
Spår: Lilian Näslund med Moss, Timrå 
Rapport: Bert o Gunilla Sjölund med Dexter, Timrå 
Sök: Ingen deltagare 
Skydd: Ingen deltagare 
IPO/BSL: Ingen deltagare 
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Tjänstehundssektorn 
Tjänstehundssektorn har under verksamhetsåret bestått av Peter Jakob och Britt-Marie Thunborg på 
Försvarsmaktssidan. Karin Sjöqvist är kontaktperson för räddningsverksamheten. Ett flertal möten har 
genomförts och vi har även deltagit i centrala konferenserna.  
 
Patrullhund 
Funktionärsutbildning och distriktsverksamhet. 
Tobias Berglund och Niclas Thunborg har genomfört HBU 2 och Katarina Abrahamsson och Sophie 
Eklund har genomfört HBU 1 på Hundtjänstskolan Marma. Det har varit ett normalt verksamhetsår. 
Två patrullhundskurser har genomförts med mycket goda slutresultat. Sundsvalls BK hade certprov i 
september förlagt till Ljusdals BHK, där alla sju ekipagen godkändes. Härnösands BK har anordnat en 
kurs i internatform. Certprovet genomfördes i oktober i Härnösand och alla sju ekipagen godkändes. 
Totalt 14 nya patrullhundsekipage godkändes under 2018. 

DM för patrullhundar anordnades av distriktet och genomfördes i Sundsvall. Fia Halvarsson med 
Gizmo och Susanne Lindholm med Årka meriterade sig för att delta vid de stora 
Mästerskapstävlingarna för Tjänstehundar nere i Blekinge.  
Vid FMM var Gunnel Crona och Dan Majlöv uttagna som domare.                                                            

Samhällsinsatser                                                                                                                                            
Certifierade och kontrakterade ekipage har varit ute vid ett flertal tillfällen på skarpt eftersök av 
försvunna personer.  
 
Måluppfyllelse under året    
Måluppfyllelsen har varit bra under detta år, en hel del energi har gått åt för att få verksamheten att 
fungera. MND:s tjänstehundssektor vill tacka för det gångna året och det intresse som visats för 
tjänstehundsverksamheten ute på våra klubbar under 2018.  
Sammankallande Britt-Marie Thunborg 

Tjänstehundssektor Räddningshund 
En utbildning av sjöräddningshundsekipage pågår i Sundsvall i samarbete med 
Sjöräddningssällskapet. Två ekipage från distriktet deltar och har sitt slutprov våren 2019. 
 

 

Hundägarutbildningsektorn 
Sektorn har under 2018 bestått av Lena Funseth Norberg och Pether Öhlen. Kontakten och 
informationen ut till HUS i klubbarna har skett genom en Facebookgrupp. Ett samarbete mellan 
sektorerna Tävling och HUS har under hösten resulterat i att distriktet startar upp utbildning för 
tävlingsledare i Bruks och i Lydnad under vintern-18.  
 

Rasutveckling Mental 2018 
Uppdatering för testledare genomfördes den 21 oktober, där vi främst lade focus på moment 1.a ,b och 
c.  Var mycket uppskattat av de som deltog. Efter lunch diskuterades regelrevideringar inom MH/MT 
och Utställning. 
Lista över aktuella mentalfiguranter finns på hemsidan, (vädjar till klubbarna att gå igenom och be de 
att de som saknas fyller i formuläret på MND:s hemsida). 
Kvalitetssäkring av MH banan i Örnsköldsvik är genomförd. 
Mentalutbildningar har genomförts av Härnösands BK (M1, M2 och M3) och Timrå BK M1,M2 och 
testledarutbildning. 
Under året har vi fått två nya beskrivare inom distriktet, Kristina Tajani Östersund och Marina Nilsson 
Sollefteå samt tre nya testledare Johan Berglin Timrå, Karin Hellqvist Sollefteå samt Rolf Jonzon 
Härnösand. 
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Statistik 2018  
Under året har nedanstående mentalarrangemang genomförts av lokalklubbarna,  

Klubb Antal MH 2018 
Antal 
hundar18/17 

Antal  
MT   

Antal 
hundar 
MT   

Njurunda 4 29(13)(+16)       

Matfors 5 22(13)(+9)       
Västra 
Medelpad 2 14(12)(+2)       

Östersund 2 14(15)(-1)       
Östra 
Härjedalen 2 16(16)(0)       

Sollefteå 3 22(22)(0)       

Härnösand 1 5(6)(-1) 1   6   

Sundsvall  4 24(23)(+1)       

Timrå 10 64(43)(+21) 3   16   

Örnsköldsvik 4 21(19)(+2)       

Schäferdistrikt 2 9(0)       
Collieklubben 
Bouvierklubben 1 6       

Totalt 38(37) 246(187)     22   
En kraftig ökning av antalet MH beskrivna hundar med 59 st jämfört med föregående år.  Bra jobbat 
alla klubbar!  
Målsättning för året som gått: Målsättning att alla figuranter tjänstgör på minst 8 hundar för att 
bibehålla sin auktorisation. 
Riktlinjer för mentalbeskrivare och mentaltestdomare from 1/1 2017 
Följande punkter skall beaktas för fortsatt behörighet: 

 Minst beskriva/döma åtta (8) hundar per kalenderår 
 Mål att delta på minst två (2) MH/MT eller motsvarande aktiviteter 
 Mål att över en 3-årsperiod minst ha beskrivit/dömt 50 hundar 
 Delta på beskrivar-/domarkonferenser när man blir kallad 

I de fall ovanstående inte uppnås skall kontakt tas med avel och hälsa för att diskutera lämpliga 
åtgärder från fall till fall.  

Beskrivare  2018/2017   

Meta Carlsson 69 (29)   

Anders Nyman 39(32)   

Bibbi Sondell 16(22)   

Mikael Bylund 35(32)   

Marina Nilsson 10   

Anna Holter 8(11)   

Gunnel Crona 23(6)   

Maj Johansson 4(6)   

Kristina Tajani 8  
     
Monica Wounder 4(7)  
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Inom distriktet har Margaretha Carlsson samt Torsten Domeij, Kjell Åke Persson har dömt på MT 
2017.  Gunnel Crona och Torbjörn Eriksson har dömt MT 2007 både inom och utom 
Mellannorrlandsdistriktet.  
 
Mentalansvarig: Margaretha Carlsson 

Rasutveckling utställning 

Fyra utställningar har genomförts inom distriktet av lokalklubbarna, i nedanstående redovisning, finns 
antalet hanar respektive tikar från de officiella resultaten, valpar redovisas ej. I dessa arrangemang har 
även inofficiella raser deltagit. Under året har utställningsansvarig i distriktet varit behjälplig med att 
svara på frågor. En CUA utbildning har arrangerats av Timrå BK 

Verksamhetsmål Rasutveckling Utställning 2019 
Fem utställningar är planerade att genomföras av lokalklubbarna Timrå BK, Timrå BK / MND,  Östra 
Härjedalens BK, Kramfors BK och Sollefteå BK 
 
Statistik 2018  

Klubb  2018 Hanar 2017 
Tikar 
2017 

Östra 
Härjedalen  26/22 21 28 
Timrå  33/44 27 36 
MND Timrå  35/55 28 36 
Kramfors  15/21 22 26 
Totalt  251 115 155 

En diff på 19 hundar till att uppnå 2017 års antal, Sollefteå hade utställning 2017, med tanke på att 
brukshundsrasernas registreringar har varit mindre, så får man anse att det är ganska bra, viktigt med 
väl genomförda arrangemang, då kommer utställarna tillbaka. 

Utställningsansvarig; Margaretha Carlsson 

 
 
Rallylydnadssektor  
Rallysektorn 2018 har bestått av Carina Norberg, sammankallande  (Härnösands bk)  Mari Berglund 
(Härnösands bk), Kristina Blid (Östersunds bk) och Eva Eriksson (Timrå bk).  
Rallysektorn har haft tre telefonmöten under året men även spontan kontakt vid kurser och tävlingar 
runt om i distriktet.  
Vi fortsätter att stötta distriktets klubbar i både kurs-och tävlingsverksamheten. Men även genom 
information och inspiration att utbilda nya instruktörer och funktionärer i distriktet. Glädjande är att 
klubbarna samarbetar och har intresse för att hjälpa varandra i olika situationer.   
På tävlingsfronten fungerar det smidigt med både upplägg och genomförande för klubbarna. Många 
klubbar har också skaffat sig möjlighet att genomföra inomhustävlingar och därigenom utökat 
tävlingssäsongen.  
 
Arrangemang under 2018: 
Instruktörsutbildning 2018/19 startades upp under hösten med 7 deltagare med examination under 
hösten 2019.                          
Fortbildning för rallylydnadsinstruktörer 21/9 med Anna Larsson, på Nordviksskolan 
Skrivare utbildning, 14/4 i Timrå. 
Tema helg, 22-23/9, med Anna Larsson i samarbete med Nordviksskolan. 
DM på Ragunda BK, 1/9. Distriktsmästare 2018 blev Malin Sigrén med Benkebos-Nett,                    
tävlande för Östersunds BK. 
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Ångermanlandscupen, en rolig, inofficiell serietävling har hållit under sommaren. 4 deltävlingar, en 
gång i månaden, hölls Sollefteå, Kramfors, Docksta och Härnösand. Alla tävlade mot alla oavsett klass 
och bäst resultat och segrare blev Helen Nordlöf med Hedda.  
I år fick varje klubb själva ordna någon som kunde ”agera” domare. Alltså inget krav på formella 
kunskaper. Fungerade utmärkt och har resulterat i att några nu anmält sig till domarutbildning som 
planeras 2019. 
 
Agria Cup för ungdomar på Stockholmsmässan i december. Distriktet hade flera unga ekipage som 
representanter och som gjorde kanonfina resultat.  
Mästarklass:         plats 1. Lisabet Lindbäck och Olivander. 

       plats 3. Maria Lilja och Ike. 
Fortsättningsklass: plats 8. Amanda Blom och Ila. 

 
 
Agilityverksamheten inom MND 

De flesta brukshundklubbarna fortsätter med agilityverksamheten även sedan Svenska Agilityklubben 
bildats, och många klubbar arrangerar flera tävlingar varje år samt kurser och träningsgrupper. Vanligt 
är att man också anlitar coacher som kommer och inspirerar till fortsatt träning och tävling.  

 

Specialsök och Nosework  
MND kommer att bilda en Specialsök-sektor i början av 2019 för att följa utvecklingen inom 
lokalklubbarna, bistå med utbildning samt följa SBK:s arbete med utvecklingen av tävlingsgrenen 
specialsök i SBK:s regi.  


