
Verksamhetsberättelse för 
SBK Stockholmsdistriktet 2007 
 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 
 
Ordförande Ragnar Bergståhl 
Vice ordförande Lennart Larsson 
Kassör Monica Rosén t.o.m. 2007-04-24 
Sekreterare Lennart Lindberg 
Ledamot Inger Larsson 
Ledamot Marcus Nåsby t.o.m.2007-10-31 
Ledamot Stefan Björkman t.o.m. 2007-06-04 
Suppleant Monica Moberg-Falk 
Suppleant Malou Wallén 
Revisor Katrine Almeskog-Hasselö 
Revisor Olle Bernhardtz 
Revisorsuppleant Vakant 
Revisorsuppleant Vakant 
Valberedning Tomas Knuutila, sammankallande 
Anna Persson 
Hans Glamsare 
Suppleant Lars Magnusson 
 
Sektorer: Sammansättningen i sektorer och arbetsgrupper redovisas i resp. 
verksamhetsberättelse. 
 
Medlemmar: Medlemsantalet i distriktet är 5340 st (2007-12-31), vilket är en ökning 
med 30 st. från föregående år. 
 
Styrelsemöten: Styrelsen har under året haft tio protokollförda möten samt 
kontinuerlig kontaktavseende löpande handläggning. Samtliga protokoll finns utlagda 
på distriktets hemsida. 
 
Medlemsmöten: Under året har två medlemsmöten genomförts (vår- och höstmöte).  
 
Distriktet har varit representerat vid: 
SBKs kongress: Ragnar Bergståhl, Lennart Larsson, Lennart Lindberg, Inger Larsson 
och Malou Wallén 
Organisationskonferens: Monica Moberg-Falk 
 
För mer heltäckande information om styrelsens arbete under året, hänvisas till 
styrelseprotokollen som finns utlagda på hemsidan. Vad som särskilt förtjänas att 
nämnas under 2007 är följande: 
 
 
Ekonomiska frågor 
Avgiften för familjemedlemmar togs bort från och med 1 januari. 
 
 



Strategiska frågor 
Styrelsen har tillsatt externa sektorsansvariga för att frigöra styrelsetid för de mer 
strategiska uppgifterna.  
Strategiska dokument såsom: Styrdokument om styrelsens arbete, etik, sektorer och 
ekonomihantering har gåtts igenom och uppdaterats.  
Arbete med målstyrning har diskuterats men hänskjutits till 2008 års verksamhet i 
avvaktan SBK centralt som kommer med idéer och instruktioner kring detta. 
 
Distriktskansliet 
Under 2007 har distriktskansliet bistått såväl distrikt som klubbar med upprättande av 
funktionärslistor, utbildningsadministration m.m. Kansliet har också, pga. avsaknad 
av kassör, hanterat distriktets bokföring, skatter och arbetsgivaravgifter. 
 
Bättre kommunikation 
Styrelsen kan konstatera att klubbarna har blivit något bättre på att upprätthålla 
kontakten med distriktet. Detta genom styrelseutbildningar. 
Vi får heller inte glömma att NM-engagemanget har hjälpt till att överbrygga vissa 
kommunikationsbrister. 
Informationsutbyte och samverkan med distriktets lokalklubbar är en förutsättning för 
att distriktsstyrelsen ska kunna fullfölja sin uppgift och för att lokalklubbarna ska 
erhålla önskvärd information och service inom SBK´s verksamhetsområden.  
 
Nordiska Mästerskapen 
Distriktet har varit värd för Nordiska Mästerskapen år 2007 med SSBK som central 
arena. Mästerskapen blev mycket lyckat och distriktsstyrelsen vill tacka alla som med 
stort engagemang gjort detta möjligt. 
Som tack och avslutning på NM bjöd distriktsstyrelsen på en funktionärsfest 24 
november. Denna var mycket uppskattad.  
 
Övrigt 
Distriktet har även detta år bemannat SBK´s informationsmonter på Stora Stockholm. 
I år bemannades den av bl.a. Ragnar Bergståhl, Cilla Thorén, Ammie Hultin 
 
 

------------------------- Sektor: Hundägarutbildning ------------------------- 
Sektoransvarig: Cilla Thorén 

Sektorn har bestått av Ragnar Bergståhl och Cilla Thorén. 
 
– Sektorn har självständigt bevakat ett antal frågor som dykt upp under året. 
– Sektorn har svarat på Remissfrågor från C-HUS. 
– Sektorn har tillsammans med C-HUS utvecklat Kursledarutbildningen 
– Sektorn har genomfört 1 st. KUL-träff. Ett sektormöte och ett antal telefon- och  
   mail-kontakter. 
– Sektorn har representerats vid 2 D-HUS konferenser. 
– Sektorn har haft ingående samarbete med studiefrämjandet för utbildning av nya   
   instruktörer samt övriga utbildningsfrågor. 
– Sektorn har i samarbete med SFR genomfört förtroendemannautbildningar 
   F1-2 ute på klubbar i distriktet. 
 
 



Kurser 2007 
– 3 st. Allmänlydnadsinstruktörskurser, 30 st. 
– 1 st. SBK Instruktörsutbildning 8 st. 
– 2 st. SBK-anpassade utbildningar i föreningsteknik / föreningsutveckling 
-  Steg 1 av 3 i Rallylydnad för aly-instruktörer och instruktörer/lärare 
 
 
------------------------------------- Sektor: Agility ------------------------------------ - 

Sektoransvarig: Yvonne Ahlin 
Sektorn har bestått av Yvonne Ahlin, Lennart Larsson, Brittis Andreasson och Maria 
Pettersson. 
 
Under året har sektorn tillsammans med Upplandsdistriktet genomfört två tävlings-
ledarutbildningar. SBK Stockholmsdistriktets agilityansvarige var kursledare på båda.  
 
Kurser 
- Allmänlydnadsinstruktörsutbildning ”light” 
Under året har inte någon ”Lightutbildning” kommit igång. Vi har istället fortsatt vårt 
samarbete med Uppland och har möjlighet att skicka deltagare till Upplands 
utbildning som startar i början av januari 2008. I inbjudan har gått till alla klubbar 
 
- Agilityinstruktörsutbildning (A1) 
Under 2007 har vi inte genomfört någon A1-utbildning.  
 
Konferenser 
- Agilitykonferens 
Konferensen arrangerades av centrala Agility-sektorn (C-AS). Från distriktet deltog 
två personer, Lennart Larsson och Brittis Andreasson. 
 
Distriktsmästerskap i Agility 
Den 9 september hölls DM i agility. Mälarö Bk var ansvarig för DM i år. Distriktet 
bidrog med pokaler, vandringspokaler till vinnarna i varje klass. Dessutom fick de tre 
bästa i varje storleksklass en mycket fin rosett.  
2008 års distriktsmästerskap är inte beslutat var det kommer att hållas. 
 
 
------------------------------------- Sektor: Tävling ------------------------------------ 

Sektoransvarig: Sylvia Axell 
Sektorn har bestått av Anna Ahlgren, Sylvia Axell, Catharina Dahlström och Jan-Ola 
Nyberg. 
 
D-TS har arrangerat möte med distriktets lokalklubbar angående tävlingsprogrammet 
för 2008. 
 
Uppdaterat funktionärslistor. 
 
Fördelat domaruppdrag för hösten 2007 och våren 2008. 
 
Genomfört domarexamination tillsammans med Gävleborgsdistriktet.  
Genomfört tävlingssekreterar kurs 



 
Arrangerat DM med följande distriktsmästare: 
Rapport: Rissies Lord, Thomas Kindström, SBK Stockholms Avd 
Spår: Rebell’s Quida, Karin Gotthold, Solna-Sundbyberg BK 
Sök: Rissies Lord, Thomas Kindström, SBK Stockholms Avd 
Skydd: ------- 
Lydnad: Fia Friends Kajsa Kavat, Tage Hjelm, Mälarö BK 
 
Delat ut vandringspriser enligt nedan: 
Appellpokalen: ej klart, redovisas på årsmötet 
Stockholmspokalen: ej klart, redovisas på årsmötet 
 Doggy Cup: ej klart, redovisas på årsmötet  
 
Arrangerat Nordiska Mästerskapen i samarbete med 12 av 13 lokalklubbar. 
 
 

-------------------------------- Sektor: Tjänstehund -------------------------------- 
Sektoransvarig: Peter Jakob 

Tjänstehundsektorn bevakning har under verksamhetsåret bestått av Kicki 
Johansson, Thomas Lamrell samt Peter Jakob.  
 
Under 2007 har sektorn genomfört följande aktiviteter: 
Deltagit vid Utbildningskonferensen,.Kicki Johansson och Peter Jakob 
representerade Stockholm. Monica för räddningshundarna och Peter för 
bevakningshundarna. 
Sammanträtt de erforderliga gånger som behövts för att verksamheten skall fungera. 
Vid fyra tillfällen träffat lokalklubbsrepresentanterna, varav ett möte var en 
heldagskonferens på Djurönäsets konferensanläggning. 
Representerat SBK på de olika förband som vi jobbar tillsammans med. 
 
Distriktsmästerskap för bevakningshundar under verksamhetsåret 2007ställdes in på 
grund av oenighet beträffande anmälningstiden. Då en person inte accepterade den 
utsatta anmälningsdatumet för inofficiella prov.  
Därav fick inte ekipage äran att representera Stockholmsdistriktet på 
Försvarsmaktshund SM som var förlagd till Dalarna och Falun. 
På bevakningshundsidan har flertal kurser Hv-hund påbörjats och3 st prov HV-hund 
har genomförts med totalt 8 st godkända ekipage. Stockholmsdistriktets lokalklubbar 
har sagt att de kan utbilda 40 tjänstehundar totalt under verksamhetsåret. Detta är en 
alldeles för låg siffra Antingen måste vi få igång fler kurser eller se över hur våra 
instruktörer jobbar när inte fler ekipage blir godkända och att kurserna håller på i 
mellan 12 och 18 månader.  
Lokalklubbarnas styrelser bör definitivt titta över hur tjänstehundsverksamheten 
bedrivs och varför kurserna inte slutförs inom rimlig tid. 
5 personer har genomfört utbildning TFU-G. 5 personer har genomfört utbildning 
HTU, 2 personer har genomfört avtalsutbildning GB 2. 
 
Sektoransvarige Peter Jakob vill tacka de personer som har hjälpt till med och 
engagerat sig i tjänstehundsverksamheten, utan dem hade det inte funnits någon 
verksamhet att genomföra. 
 



Räddning 
Tjänstehundsansvarig Räddning: Monica Söderholm t o m 14 maj.  
Hans-Erik Stierna fr o m 15 maj. 
 
Stockholmsdistriktet påbörjade en räddningshundkurs i september månad. Det är nio 
deltagare på den kursen. Delprov 1 beräknas äga rum i februari/mars månad 2008. 
Under året har Stockholm fått tre nya godkända räddningshundekipage och ett till 
ekipage kommer att genomföra RHFU i november månad.  
Stockholm har också tre stycken ekipage som varit med på de s k SRV-helgerna 
under året.  
Stockholm har genomfört 2 st funktionskontroller under året och kommer att i 
november anordna ett räddningshundförarmöte för ekipagen i Stockholm och 
Uppland. Stockholm kommer dessutom att arrangera en funktionskontroll i marin 
miljö i november. 
DM:t blev dessvärre inställt. Mia Lindblom tävlade dock DM på annan plats i landet 
pga detta. Hon blev trea på årets Räddnings-SM. 
Rädda Påsken-läger arrangerades tillsammans med Östgötadistriktet. 
Stockholmsekipagen tränar i grupper varje vecka på olika områden, t ex 
kommunförråd, industritomter, i skogen etc runt om i Storstockholm. 
Viss samträning med ekipage från Uppland förekommer.  
Dessutom tränar självfallet de som är antagna på den ovannämnda 
räddningshundkursen  mellan kurstillfällena, 1-2 gånger/vecka. 
Flera har deltagit i lagtävlingar och läger som arrangerats för räddningshundekipage. 
 
Länskontaktperson: 
Distriktets länskontaktperson har varit Carina Engström 
 
 
------------------------------ Sektor: Rasutveckling ------------------------------ 

Sektoransvarig: Ammie Hultin 
Sektorn har bestått av: Ammie Hultin. From 2007-11-13 ingår även Maria Enryd och  
Lorentz Ogebjer i sektorn. 
 
Sektorn har tillsammans med Per Holmqvist utarbetat ett dataprogram för 
mentalfunktionärer. Detta presenterades på Årsmötet 2007. Möjligheterna att lägga 
ut detta program för användande ute hos lokalklubbarna har försvårats pga problem 
med att lösa sekretessfrågor samt den tekniska lösningen av accessrättigheter.   
 
Under v 29 2007 utbildades 7 nya testledare i distriktets regi. Lärare var Sune 
Halvarsson och utbildningen hölls på Solna Sundbybergs BK. Uppdatering av 
testledare och A-figuranter har hållits under sensommaren under ledning av Stefan 
Björkman och Bengt Skarin.  
 
Avtalet med Waxholms BK om distriktets mentalbana har avvecklats under 2007. 
Beslut om detta togs under Årsmötet 2007. 
 Under hösten har sektorn kallat till ett informationsmöte för lokal- samt rasklubbar.  
 
 



Deltagarantalet var glädjande nog större för detta möte än vid tidigare försök att 
samlas för information och diskussioner. Följande klubbar och rasrepresentanter var 
närvarande:  
D-RUS ansvarig: Ammie Hultin 
Rasklubbar: Briard, Collie, Riesenschnauzer, Rottweiler. 
Lokalklubbar: Danderyd/Täby, Mälarö, Stockholmsavd, Stockholm Södra, 
Solna/Sundbyberg, Waxholm, Värmdö. 
Här informerades om 2007 års RUS-konferenser. Det gjordes en inventering av vilka 
av distriktets klubbar som har kompletta banor för MH och MT. I dagsläget kan MT 
hållas på 6 – 7 av distriktets lokalklubbar. Här skulle behövas en satsning på 
uppdatering av RUS-material eftersom behovet av Mentaltester är stort. Nästa möte i 
distriktet är planerat till 2008-03-04. 
 
C-RUS har hållit två konferenser under året. Under vårens två-dagars konferens 
deltog Lennart Lindberg då Ammie var förhindrad. Ammie Hultin och Lennart 
Lindberg deltog under höstens två-dagars konferens på Kydingeholm. 
 
 
 
 

----------------------------------------- Slutord ----------------------------------------- 
Styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla de klubbar och personer som på ett 
eller annat sätt ställt upp med tid och kraft under 2007 för att distriktets 
verksamhet ska fungera. 
 
 
 
 
Ragnar Bergståhl Lennart Larsson Lennart Lindberg 
Ordförande  Vice ordförande  Sekreterare 
 
 
 
 
Inger Larsson Monica Moberg-Falk Malou Wallén 
 Ledamot  Suppleant  Suppleant 
 
 
 


