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Verksamhetsberättelse för 
SBK Stockholmsdistriktet 2008 
 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 
 
Ordförande Ragnar Bergståhl 
Vice ordförande Lennart Larsson 
Kassör Carina Arvidsson 
Sekreterare Lennart Lindberg 
Ledamot Inger Larsson 
Ledamot Malou Wallén 
Ledamot Sanna Lagerman 
Suppleant Monica Kotander 
Suppleant Matti Fagerström tom.  
Revisor Lars Broberg 
Revisor Olle Bernhardtz 
Revisorsuppleant Monica Moberg-Falk 
Revisorsuppleant Birgitta Ålund 
Valberedning Gudrun Berger, sammankallande 
Ann Carlsson och John Sjöstrand  
Suppleant Claes Magnusson 
 
Sektorer: Sammansättningen i sektorer och arbetsgrupper redovisas i resp. 
verksamhetsberättelse. 
 
Medlemmar: Medlemsantalet i distriktet är 5219 st (2008-12-31), vilket är en 
minskning med 121 st. från föregående år. 
 
Styrelsemöten: Styrelsen har under året haft nio protokollförda möten samt 
kontinuerlig kontakt avseende 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: Samtliga styrelseledamöter och Gunilla Bergendal 
Organisationskonferens: Ragnar Bergståhl och Lennart Lindberg 
 
För mer heltäckande information om styrelsens arbete under året, hänvisas till 
styrelseprotokollen som finns utlagda på hemsidan. Vad som särskilt förtjänas att 
nämnas under 2008 är följande: 
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Strategiska frågor: 
Strategiska dokument såsom: Styrdokument om styrelsens arbete, etik, sektorer och 
ekonomihantering har gåtts igenom och uppdaterats.  
Arbete med målstyrning har påbörjats i och med konferensen ”Konsten att bygga 
broar”. Uppföljning av konferensen och arbetet med målstyrning kommer att fortsätta 
under 2009 
 
Distriktskansliet: 
Under 2008 har distriktskansliet bistått såväl distrikt som klubbar med upprättande av 
funktionärslistor, utbildningsadministration m.m. Kansliet har också till vissa delar 
hanterat distriktets bokföring, skatter och arbetsgivaravgifter. 
 
Bättre kommunikation: 
Styrelsen kan konstatera att klubbarna har blivit mycket bättre på att upprätthålla 
kontakten med distriktet och grannklubbarna.  
Genomförande av styrelseutbildningar har ökat förståelsen för sammanhanget i SBK. 
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. 
Styrelsen har därför satsat pengar på en bättre hemsida som vi hoppas mycket på.  
 
Konsten att bygga broar: 
Distriktet har arrangerat en konferens i samband med höstmötet med ett 70-tal 
deltagare. Konferensen var mycket uppskattad och många intressanta frågor kom 
upp som fortlöpande kommer att bearbetas. Önskemål om denna typ av årliga träffar 
har påtalats. En arbetsgrupp tillsattes och redovisning av deras arbete kommer att 
presenteras i början av 2009. 
 
 
 

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

Sektorn har bestått av Ragnar Bergståhl och Cilla Thorén. 
Sista delen av året tillkom Ewa Bergfast och Lottie Gerdlind 
 
– 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 1 D-HUS konferens. 
– Sektorn har haft ingående samarbete med studiefrämjandet för utbildning av nya   
   instruktörer samt övriga utbildningsfrågor. 
– Sektorn har i samarbete med Studiefrämjandet genomfört styrelseutbildningar 
   F1-2 ute på klubbar i distriktet. 
 
Kurser 2008 
– 2st. Allmänlydnadsinstruktörskurser, 20 st. 
– 1 st. Allmänlydnadsinstruktörskurs 10 st. påbörjad 2008 för att avslutas 2009 
– 2 st. SBK-anpassade utbildningar i föreningsteknik och föreningsutveckling 
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------------------------------------- Sektor: Agility ------------------------------------ - 

Sektoransvarig: Yvonne Ahlin 
 
Sektorn har bestått av Yvonne Ahlin, Lennart Larsson, Brittis Andreasson och Maria 
Pettersson. 
 
Under 2008 har distriktet genomfört en Tävlingsledarutbildning för 4 deltagare på 
begäran av två klubbar inom distriktet. 
 
Två personer från distriktet har tävlat i landslaget nämligen Håkan Ericson med Max 
från SBK Stockholmsavd. och Malin Tångring med Arwen från Österåkers BK. 
 
I år var det Solna-Sundbybergs Brukshundsklubb som genomförde DM i agility. 
Följande hundar blev distriktsmästare: 
SMALL - Mari Edman/Garbo (strävhårig tax), Mälarö BK 
2:a Annika Nilsson/AXA (shetland sheepdog) Mälarö BK 
3:a Linda Laikre/Holly (dansk-svensk gårdshund), Mälarö BK 
 
MEDIUM - 1:a Johanna Elin/Max (cocker spaniel), SBK Stockholmsavd. (Max ags 
och tävlas vanligen av Håkan Ericson) 
2:a Ulla Fröberg/Lucy (berger des Pyrenées) Mälarö BK 
3:a Dionne Nordwall/Stacy (jack russel terrier) Stockholms HU 
 
LARGE - Anette Hagman/Tazza (border collie) Stockholms Södra BK. 
2:a Maria Pettersson/Dex (border collie) Solna-Sundbygerg BK 
3:a Per Solén/Molle (border collie) Stockholms Södra BK 
Under året har sektorn tillsammans med Upplandsdistriktet genomfört två tävlings-
ledarutbildningar. SBK Stockholmsdistriktets agilityansvarige var kursledare på båda.  
 
 
 
------------------------------------- Sektor: Tävling ------------------------------------ 

Sektoransvarig: Sylvia Axell 
 
Sektorn har bestått av Anna Ahlgren, Sylvia Axell, Catharina Dahlström och Jan-Ola 
Nyberg. 
 
D-TS har genomfört följande verksamhet: 
 
- Planerat och sammanställt 2009 års tävlingsprogram 
- Arrangerat möte med distriktets lokalklubbar angående 2009 års tävlingsprogram 
- Genomfört tävlingsledarutbildning med 10 deltagare varav 8 har godkänts vid     
  examination.  
- Genomfört workshop lydnadskommendering med 14 deltagare 
- Uppdaterat funktionärslistor. 
- Fördelat domaruppdrag för hösten 2008 och våren 2009. 
- Följt upp enskilda lokalklubbars prov, kapacitet och resultatredovisning. 
- Föreslagit domare till SM och NM i bruks och lydnad. 
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- Arrangerat DM med följande distriktsmästare: 
Rapport: Utsågs ej 
Spår: Foggens Orka, Ulrika Wall, Danderyd Täby BK 
Sök: Utsågs ej 
Skydd: Lei-Anns Ö Assam, Erik Fernström, Danderyd Täby BK 
Lydnad: Fia Friends Kajsa Kavat Tage Hjelm Mälarö BK 
 
På årsmötet 2008 publicerat och delat ut vandringspriser för resultat uppnådda under 
år 2007: 
Appellpokalen –Tyresö BK 
Stockholmspokalen – Danderyd-Täby BK 
Doggy Cup – Mälarö BK 
 
Utsett vinnare av Appellpokalen, Stockholmspokalen och Doggy Cup för 2008 att 
publicera och utdela på distriktets årsmöte 2009 
 
 

-------------------------------- Sektor: Tjänstehund -------------------------------- 
Sektoransvarig: Kicki Johansson 

 
Försvarsmaktshundar:  Kicki Johansson, Thomas Lamrell   
 
- Distriktet har under året haft fyra kurser varav tre är avslutade och en kommer att    
  avslutas under våren. 
- Vi hade en deltagare med på SM för Försvarsmaktshundar. 
- En 1-dagarskonferens för tjänstehundsansvariga på klubbarna har genomförts. 
- Sektorn har anordnat DM för FM-hundar 
 
Räddningshundar: Hans-Erik Stierna, Carina Engström  
 
Stockholmsdistriktets räddningshundkurs har pågått under året. Det är sju deltagare 
kvar på kursen och slutprovet ska genomföras sista helgen i november 2008. 
Stockholm har också tre stycken ekipage som varit med på de s k SRV-helgerna 
under året.  
Stockholm har genomfört 1 st funktionskontroll under året och kommer att i november 
anordna ett räddningshundförarmöte för ekipagen i Stockholm och Uppland.  
Stockholmsdistriktet genom Nacka BK anordnade ett s k IPO-R-prov i juni månad i 
Rosersberg. Det samlade deltagare inte bara från Sverige utan även ifrån Danmark. 
Vi har också haft ett ekipage som tävlade på årets Räddnings-SM. 
Räddningshundläger (Rädda Påsken) 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 
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------------------------------ Sektor: Rasutveckling ------------------------------ 
Sektoransvarig: Ammie Hultin 

Sektorn har bestått av: Ammie Hultin, Maria Enryd och Lorentz Ogebjer  
 
Den 4 mars 2008 hade RUS sektorn ett möte för lokalklubbar och rasklubbar inom 
distriktet. Vi planerade och diskuterade först och främst hur vi skulle entusiasmera 
och stimulera våra mentalfunktionärer i distriktet. Vi enades om att försöka bjuda in 
alla mentalfunktionärer till en aktivitet och uppdrog till klubbarna att inkomma med 
förslag på aktivitet. Några, egentligen bara ett (1), förslag inkom. Det är inte enbart av 
denna anledning som distriktet inte har genomfört någon aktivitet. Hundsverige 
drabbades av en mindre hundutställning mitt i sommaren som stal mycket kraft och 
energi från entusiastiska medarbetare. Vi behöver en levande kontakt med alla 
klubbar och få till stånd en fungerande RUS sektor, men kan inte göra detta utan 
lokalklubbarnas medverkan. 
 
Antalet fungerande mentalbanor är i sakta avtagande. I dagsläget kan jag inte med 
trygghet säga att jag vill åka och arbeta på mer än ett fåtal. Vi i RUS sektorn kommer 
gärna ut och hjälper till med att lägga ut den nya MT banan tillsammans med er. Vi 
hjälper även gärna till med att tipsa om var bra materiel går att införskaffa. Vi som 
arbetar i RUS sektorn vill vara den naturliga länken mellan lokalklubb/rasklubb och 
SBK centralt. 
  
Distriktet behöver även få in de MH, MT, Utbildningar och Utställningar som planeras. 
Många hör av sig direkt till distriktet och om vi får veta var och när ni har aktiviteter 
kan vi ”fylla på” med hundar och människor som köar för MH/MT eller en utbildning! 
Detta samarbete borde vara naturligt men jag, som sammankallande, har ett flertal 
gånger hört talas om om inställda MT i brist på hundar samtidigt som jag i efterhand 
får veta om överbelastning på andra klubbar. Detta måste styras upp. 
 
Under året har DTBK hållit en M3-M4 utbildning. SSBK har haft en M1-M2 utbildning. 
Vad som är viktigt är att utbildningar även annonseras till kringliggande distrikt då vi 
ofta kan fylla kurserna bättre om rätt information når berörda parter. 
 
C-RUS har hållit konferens under året. Under vårens två-dagars konferens deltog 
Ammie Hultin, Maria Enryd och Lorentz Ogebjer. Information från denna konferens 
meddelades på distriktets sektor möte. Ammie Hultin och Maria Enryd deltog även på 
distriktets konferens ”Bygga Broar”. Här fokuserade man på behovet av att 
samarbeta mellan klubbarna och sektorerna. 
 
Inför kommande 2009, och åren framöver efterlyser vi i distriktets RUS sektor ett 
större engagemang och initiativ från klubbarna och vi behöver hjälpen från klubbarna 
för att styra denna båt till rätt hamn. Det är svårnavigerade vatten vi rör oss på så 
snälla ni där ute, hjälp oss! 
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------------------------------ Sektor: PR/Info ------------------------------ 
Sektoransvarig: Gunilla Bergendahl 

 
Sektorns arbete under året har varit koncentrerat på att bygga upp en helt ny 
webbsida med ett omfattande innehåll. Den tekniska uppbyggnaden har utförts av 
Earth People. Webbsidan var färdig och publicerades den 25 augusti.  
 
Kontinuerliga uppdateringar med aktuella informationer har utförts under resterande 
delen av året.  
  
Distriktets tidigare webbadress, som var länkad via SBKs server, har ändrats till en 
ny egen adress; http://sbkdistr.se. 
 
Genom Google Analytics statistikverktyg finns tillgång till en omfattande 
besöksstatistik. Delar av statistiken för perioden 25 augusti – 31 december redovisas 
här nedan.  
 
Perioden 25/8-31/12. 
Besök totalt    4 898 
Helt unika besök    1 995 = 40,73 % 
Sidvisningar  17 742  
Genomsnittliga sidvisningar/besök 3,62 
Genomsnittlig tid på webbplats  00:03:13 
 
28 av 62 sidor har över 100 unika besök. Näst efter startsidan har sidan ”Aktuellt” 
den högsta besöksfrekvensen med 2598 besök. Sidan, som visar nyheter, kurser, 
evenemang mm, har länkar till utförligare informationer på andra sidor. 
 
PR/Info-sektorn består endast av sektoransvarig, som även varit adjungerad till 
Stockholmsdistriktets styrelsemöten. 
 
 

 
--------------------------------- AG Rallylydnad ------------------------------ 

Ansvarig: Maud Steinrud 
 
Arbetsgruppen bildades 27 augusti 2008. 
 
Underhösten har arbete bedrivits för att få kontaktpersoner hos varje klubb i distriktet. 
I skrivande stund har 12 av 13 klubbar utsett sin kontaktperson. 
 
Följande aktiviteter har genomförts under hösten 2008: 
 
Nätverksträff 
3 december genomfördes den första träffen för kontaktpersonerna. 6 av 13 klubbar 
var representerade. Mötet diskuterade klubbarnas behov av stöd och hur vi ska 
hjälpas åt för att lösa det. 
Arbetsgruppen presenterade sin planering för 2009 och gruppen fick också en 
redovisning från riksmötet i rallylydnad på Kydingeholm 22-23 november. 
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Instruktörsträffar 
De instruktörer (6 st.) som tidigare gått utvecklingskurs i rally (2007) träffas minst en 
gång per termin för egen träning och möjlighet till fortsatt utveckling. 
Under hösten har två sådana träffar genomförts. 25 september hos SSBK och 29 
november hos Waxholms BK. 
 
 
 
 
 

----------------------------------------- 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 2008 för att distriktets 
verksamhet ska fungera. 
 
 
 
 
Ragnar Bergståhl Lennart Larsson Lennart Lindberg 
Ordförande  Vice ordförande  Sekreterare 
 
 
 
 
Carina Arvidsson Inger Larsson Sanna Lagerman  
Kassör  Ledamot  Ledamot 
 
 
 
Malou Wallén Monica Kotander 
 Ledamot  Suppleant 
 
 
 


