
 

 

Svenska Brukshundklubbens prov- och 
tävlingsverksamhet ställs in med omedel-
bar verkan från och med 17 november 20. 
Med anledning av regeringens nya förbud kring allmänna sammankomster ställer 
Svenska Brukshundklubben (SBK) in all prov- och tävlingsverksamhet med ome-
delbar verkan. Vidare avråder SBK från all verksamhet som bygger på fysiska träf-
far i regioner med allmänna råd. 
De förbud och restriktioner som nu råder i Sverige är tydliga. Inga allmänna sam-
mankomster med fler än åtta personer. Svenska Kennelklubben har meddelat att 
inom klubbverksamheten ska även funktionärer räknas in i detta antal. De lokala 
allmänna råden uppmanar till att bara träffa den närmaste familjen. 
Under dessa förhållanden, och för att bidra till minskad smittspridning, har SBK:s 
förbundsstyrelse beslutat att med omedelbar verkan ställa in all prov- och tävlings-
verksamhet. Detta gäller tills annat besked ges. 
Svenska Kennelklubben har beslutat att all verksamhet som samlar fler än åtta per-
soner (inklusive funktionärer) ska ställas in 24 november-31 december 2020. På de 
platser där lokala allmänna råd gäller, avråder SBK från verksamhet som bygger på 
fysiska träffar. 
Smittläget i Sverige är nu mycket allvarligt och förutsättningarna för vårt sätt att 
leva med covid-19 skiftar från dag till dag. Följ utvecklingen och restriktionerna 
nogsamt, anpassa verksamheterna, ha förståelse och värna om varandra. 
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Årsmötet 2021 

 

Tips: För mer info om kurser våren 2021 titta regelbundet in på klubbens hemsida lidingobk.se 

 ÅRSMÖTE 2021 
 
Det förenklade årsmötet är avsett att hjälpa 
klubben att avsluta föregående verksam-
hetsår, besluta om en ny rambudget och att 
välja nya personer till förtroendeuppdrag 
inom klubben. 
Mötet lämnar inga möjligheter till tradition-
ella diskussioner och förhandlingar, utan 
har en fastställd dagordning med låsta för-
slag där samtliga medlemmar ges möjlighet 
att rösta under en period på tre dagar. Mö-
tet startar som regel kl. 9:00 den första da-
gen och avslutas kl. 22:00 den sista dagen. 
Start- och sluttider kan anpassas efter arran-
gerande klubbs behov men mötet ska alltid 
pågå minst 60 och högst 72 timmar.   
Mötet genomförs i systemet VoteIT 
(https://skk.voteit.se) och deltagande sker 
genom att medlemmar går in och avger sina 
röster vid ett antal dagordningspunkter som 
redovisas i detalj nedan under ”mötets ge-
nomförande”. Det är inte möjligt att 
kommunicera med styrelsen eller andra 
mötesdeltagare genom den webbplats där 
mötet genomförs. 
Det finns möjlighet att genomföra mötet 
som extra årsmöte med färre beslutspunk-
ter än vad som anges nedan. Om skäl före-
ligger kan dagordningen utökas med ytterli-
gare ärenden efter samråd med Förenings-
kommittén. 
Information från SKK:s hemsida.        
Du kan läsa mer om hur dessa möten för-
bereds och genomförs här www.skk.se/sv/

skk-och-covid-19/ars--och-fullmaktigemoten/ 
LBK:s styrelse återkommer med mer info om 
vår egen klubbs årsmöte i januari 2021. 

SBK erbjuder alla sina lokalklubbar en Zoomlicens   
fr o m december för endast 500 kr. Detta så att klub-
barna ska kunna hålla igång bl a styrelsearbetet. 

 

 
 

Svenska Kennelklubben avråder lokal– 
och rasklubbar från att hålla fysiska års-
möten 2021. SKK rekommenderar i stället 
klubbarna till ”förenklat årsmöte via web-
ben”. Läs mer nedan till höger. 

Styrelsemöten via Zoom.  



 

 

Vad händer på klubben..? 

På spåret med trygg distansering. 

Hundmarschen 2020 - nu i hela Sverige                            
Mellan den 5 - 31 december marscherar vi en sträcka på minst 10 km tillsammans med vår hund i naturen.                        
Du kommer få tips på övningar att göra under marschen samt en pin och ett diplom efter marschen. 
När? 
När som helst som passar dig mellan den 5 december och den 31 december. 
Hur? 
Gå en valfri sträcka på minst 10 km tillsammans med din hund i naturen. Sträckan kan delas upp på fler kortare distanser 
vid behov, men den totala sträckan ska vara 10 km. 
Anmäl dig först i formuläret som du finner på Svenska Brukshundklubbens hemsida och när du gått sträckan så skickar du ett mail 
till hundmarschen@brukshundklubben.se så skickar SBK en "Hundmarschen-pin" och ett diplom till dig. 
Vi kommer att erbjuda alla deltagare tips på aktiviteter under hundmarschen i form av korta filmer, ungefär som digitala                   
prova-på-stationer. 
Övrigt 
Denna aktivitet har anpassats efter det rådande läget med pandemin och arrangeras därför inte på en gemensam plats denna gång 
utan genomförs på ett säkert sätt för alla som vill röra på sig med sin hund. 
Frågor 
Frågor om anmälan kan skickas till: Hundmarschen@brukshundklubben.se 
Mer info och anmälan: www.brukshundklubben.se 

SBK:s Hundmarschen 10 km 

Hundaktiviteter under Coronapandemin. 
Under året har det mesta stått still i hundklubbarnas verksamheter. Utställningar, tävlingar och prov är nu i höst åter 
inställda efter att ha varit delvis igång under sensommaren och hösten. Inga aktiviteter inomhus, så styrelsemöten har 
under året varit sporadiska, men kommer nu snart igång igen digitalt via Zoom. Medlemsmöten först uppskjutna och nu 
tillsvidare inställda och givetvis har även den för klubben och medlemmarna viktiga kursverksamheten påverkats.            
Det är som det är och det är knappast Brukshundklubbarna som är värst drabbade med tanke på alla människor och 
anhöriga som farit illa i sviterna av Covid-19. Företag går omkull och många förlorar sina jobb och inkomster. Vad är 
väl då några inställda prov och utställningar att ens yttra sig om.  
Själva tävlar vi gärna i både spår, nose work och specialsök med våra två hundar Pluto och Ulva, men i år har det som 
sagt varit magert med tävlingstillfällen. Men det betyder inte att vi och våra hundar har varit mindre aktiva än tidigare.   
Vi har tränat och varit aktiva inom alla våra favoritgrenar och hundarna har inte klagat en enda gång över ett inställt 
prov. Att vara ute med sin hund på spårmarken eller i spårskogen måste ju vara den perfekta aktiviteten när det, som vi 
alla nu är mycket medvetna om, gäller att hålla distans till andra människor. Även hundpromenader ute i den friska luf-
ten är ju perfekt för hälsan och humöret. Det finns självklart många fler hundaktiviteter du kan göra under den här pan-
demitiden. Som alltid är det bara fantasin som sätter stopp för vad du kan hitta på. Du kanske, som jag, egentligen har 
mer tid än vanligt, pga permittering att vara ute och vara aktiv med din hund. Passa på. Ge din hund det den behöver!   
Christoffer Frances ordförande Lidingö Brukshundklubb 

 



 

 

Styrelsen. 
Christoffer Frances ordförande 
christoffer.frances@telia.com 
Mirjam Cassel vice ordförande 
mirjamcassel@gmail.com 
Margareta Gyllström sekreterare 
margareta.gyllstrom@telia.com 
Barbro Ahlberg-Hagberg kassör 
kassor@lidingobk.se 
Kerstin Järphammar ledamot 
kerstinjarphammar@gmail.com 
Monica Pehrsson suppleant 
monica.pehrsson@gmail.com 
Camilla Ståhl-Helzel 
camilla.a.stahl@gmail.com 

Nose Workkommittén. 
Kontakt: Kerstin Järphammar  
nosework@lidingobk.se 
För 2021 planeras det både kurser 
och Nose Worktävlingar på LBK. 

Rasutvecklingskommittén. 
Kontakt: Lorentz Ogebjer 
lorentz.ogebjer@gmail.com 
Under hösten 2020 har RUS-
kommittén arrangerat flera Mentalbe-
skrivning Hund (MH, samt även 
Mentaltest Hund (MT). För eventu-
ella MH/MT år 2021 titta in på    
lidingobk.se. Vill du läsa mer om 
hundars mentalitet och de tester som 
brukshundklubben arrangerar så gå 
in via länken  
brukshundklubben.se/mentalitet/  

Rallylydnadskommittén. 
Sammankallande Maggan Gyllström  

margareta.gyllstrom@telia.com 
2/6-2021 Tävling nybörjarklass 
10/8-2021 Tävling mästarklass 

Tävlingskommittén för 
lydnad- & bruksklasserna 
Kontakt: Åsa Nybäck-Nakell                 
nakell@telia.com 
För kommande verksamhetsår har 
kommittén planerat följande täv-
lingar och prov. 
17:e april Lägre klass spår. 
30:e maj Morsdagslydnaden start-3 
4:e september Höstlydnaden start-3 
19:e september Lägre klass spår 
Kommittén är givetvis tacksam för 
alla som anmäler sig som funktionär 
Mer TK info även på annan plats i 
Pass På Nyhetsbrev. 
 
 

Specialsökkommittén. 
Kontakt: Monica Pehrsson  
monica.pehrsson@gmail.com 
Kommittén startades upp i juni 2020 
och genomförde under hösten myck-
et lyckade och uppskattade prov i 
både Klass-1 och svåra Klass-3.  
Inför 2021 planeras det att hålla 
igång träningsgrupper och att arran-
gera för Specialsökprov både under 
våren och ett under hösten. 

Utbildningskommittén / LBK:s kursverksamhet 2020-21 
Kontakt: Jeanette Johansson utbildning@lidingobk.se 
Du och din hund är hjärtligt välkomna att gå kurs hos oss på Lidingö BK och vi hoppas kunna 
tillgodose ditt behov av utbildning. Under kursen går vi igenom de olika momenten och övning-
arna som du sedan tränar på hemma i lugn och ro mellan kurstillfällena. Tänk på att det kan vara 
svårt för din hund att kunna allting lika bra på kursen som hemma.  Hemma tränar ni i lugn och 
ro i van miljö, men på kursen är det mycket som stör din hunds koncentration, till exempel 
andra hundar och ovan miljö.  
Vi anordnar kurser i mån av tillgång på instruktörer i bland annat; Valpkurs, Unghundskurs, 
Vardags– och allmänlydnad, Rallylydnad, Nose work, Specialsök , Nybörjar-, Tävlingskurser i 
bruks- & lydnad, Spår och Agilitykurser   
Utöver detta ordnar vi ibland också andra specialkurser. Ta gärna för vana att titta in på Aktuella 
kurser då och då via klubbens hemsida lidingobk.se. Vi hoppas att du här hittar en kurs som 
passar. Välkommen med frågor eller din anmälan till utbildning@lidingobk.se 
 

Agilitykommittén.  
Kontaktpersoner: Åsa Vestin, Britt Perez,      
Fredrika Appelgren agility@lidingobk.se 
I skrivande stund, månadsskiftet november/december 
2020 är det ännu inga agilityaktiviteter planerade för nästa 
år. Men vi tror och hoppas på både kurser, prova-på-dag 
och tävling! Samt givetvis att flera av klubbens duktiga 
agilityekipage är ute och tävlar. 

Lidingö Hundungdom. 
Kontakt: Mail nedan eller LBK-styrelse 
lidingohundungdom@gmail.com 
Lidingö Hundungdom är föreningen för dig 
mellan 6 - 25 år. Ett medlemskap, -avgift i 
Hundungdom inkluderar också fritt för dig 
möjligheten att välja Lidingö Brukshundklubb 
som en extra klubbtillhörighet. 

 



 

 

Planeringen inför vårens aktiviteter är nu klar. Eftersom vi inte vet 
vilka restriktioner som kommer att gälla så kan detta komma att 
ändras. 
Rallykurser: Nybörjarkurs med kursstart i april. Instruktör Lotta 
medhjälpare Maggan och Claes 
Tävlingskurs: Instruktör Sofia Angleby. Anmälan till dessa kurser 
ännu inte öppen. Mer info kommer på Hemsida och FB 
Träningstävling: En träningstävling är planerad under våren. Da-
tum meddelas senare 
Tävlingar: Nybörjarklass tävling den 2/6 och Mästarklass tävling 
den 10/8 anmälan görs i SBK tävling. 
Öppen träning: Vi startar under april månad öppenträningar på 
tisdagar kl 10.00. Bana finns då uppsatt. Start meddelas via Hem-
sida och FB 
Egen träning: Materialboden är öppen för alla medlemmar. Skyltar 
och skylthållare finns i hyllan och väntar på att bli använda. Tänk 
bara på att sortera skyltarna när du har tränat färdigt. En pärm med 
träningstips kommer att finnas i boden. 
För Rallylydnadskommittén Margareta Gyllström 

Vad händer på klubben..? 

Har du långtråkigt 
hemma och en verktygs-
låda som har börjat samla 
damm? Kom ut till klub-
ben och ta med både 
verktygslåda och en ter-
mos med kaffe. Det finns 
alltid massor av saker att 
göra och icke minst saker 
som behöver göras. Hör 
av dig till någon i klub-
bens styrelse om du kan 
och vill hjälpa till. 

Rallylydnadskommittén informerar 

UBK informerar inför våren 2021    
Höstterminen följde på samma sätt som vårterminen i denna märkliga coronatid. Kurserna har helt fått hållas utomhus och vi har 
endast kunnat ta med en person per hund, tyvärr inga medföljande familjemedlemmar. 
Vi ser att många skaffat valp under den här tiden och efterfrågan på valpkurser har varit större än någonsin! Vi har glädjande nog 
haft möjlighet att erbjuda 4 valpkurser under hösten vilket är mer än vanligt, men vi har tyvärr ändå inte kunnat möta den stora ef-
terfrågan som varit. Nu startar vi vårterminen redan i början av Januari med en valpkurs under dagtid. 
Det vi också vet redan nu är att det blir en nybörjarkurs i Nose Work och en i Specialsök. Även Rallylydnad nybörjare med start i 
april och en mer tävlingsinriktad Rallylydnadskurs med Sofia Angleby som instruktör, ännu oklart med datum för den sistnämnda. 
Många fler kurser kommer förstås fyllas på, allt eftersom vi får in datum och tider från våra instruktörer 
Vi jobbar också på en nygammal idé, att anordna aktiveringspromenader, även dom tänkt att hållas i Januari. Så, håll koll på hemsi-
dan, du som vill gå kurs! Vi hoppas och tror att det ska finnas något för alla under våren.                                                                 
Vi vill sluta med att önska alla fyr- och tvåbenta medlemmar en frisk, aktiv och riktigt God Jul!                                                      
För utbildningskommittén                                                                                                                                                             
Jeanette Johansson 



 

 

Tävlingskommittén för bruks- & lydnadsklasserna informerar inför        
verksamhetsåret 2021.    
Året som gått har varit ett annorlunda år för tävlingsverksamheten med inställda tävlingar under 
våren pga Covid 19 pandemin. I september hade klubben en lydnadstävling för startklass-klass 2 
och senare i oktober en elitspårtävling.  
Under 2021 planerar vi följande tävlingar: Spår lägre klass 17.4 och 19.9, lydnadstävling för alla 
klasser 30.5 (”morsdagslydnaden”) och 4.9. Vill du som är medlem pröva på att vara funktionär, 
maila till tavling@lidingobk.se eller hör av dig till någon av oss i kommittén. Under året kommer 
kommittén också att bjuda in alla medlemmar som ställer upp som funktionärer på en gemen-
sam middag.  
Förutom tävlingarna ordnar vi träningstävling den första onsdagen i månaden april-juni och au-

gusti-oktober och skotträning de övriga onsdagarna. Håll utkik på FB och hemsidan för mera 

information.                                                                                                                             

För tävlingskommittén                                                                                                                                                                 

Åsa Nybäck-Nakell 

Vad händer på klubben..? 

Specialsökkommittén informerar. 
 
Under det kommande 
verksamhetsåret 2021 pla-
nerar kommittén att bygga 
en så kallad sökvägg för 
olika moment i special-
sökträningen.                          
Prov planeras också, men i 
dagsläget är det svårt att 
boka datum och domare 
när vi inte vet hur länge 
nuvarande restriktioner 
kommer att gälla. Eftersom 
prov/tävling i Specialsök 
än så länge är inofficiella 
går det dock snabbt att 
boka provdag, domare och 
tävlingsplats. 

Styrelsen informerar angående arbetet 
med appellplanens belysning. 
 
Arbetet med att för-
bättra appellplanens 
belysning går vidare och 
efter möten, diskussion-
er och förhandlingar 
med hyresvärden Li-
dingö Stad börjar vi 
närma oss en lösning. 
Det är självklart en 
mycket stor investering 
för Lidingö Brukshundklubb och det är viktigt att upp-
handling, och avtal om installation och underhåll utformas 
för bägge parter på ett korrekt vis. Mer info efter nyår!!!  

mailto:Tavling@lidingobk.se


 

 

Värna om er Brukshundklubb 
I 102 år har Brukshundklubben värnat om 
hundägarens rättigheter och skyldigheter i 
samhället. När antalet hundar i Sverige nu 
ökar spelar brukshundklubben en viktig 
roll. 
Hundantalet i Sverige har ökat markant de sen-
aste åren och idag finns det cirka 979 000 regi-
strerade hundar med tillhörande 712 000 ägare. 
Vikten av att dessa hundar får ett värdigt liv 
och fungerar tillsammans med andra i sam-
hället blir allt större och här är Svenska Bruks-
hundklubbens lokala klubbar en viktig resurs 
både för individen och för kollektivet. 
Svenska Brukshundklubben erbjuder hundsve-
rige ett brett spektrum av aktiviteter i form av 
utbildning, tävlingar och prov. Utöver det är 
Svenska Brukshundklubben en frivillig för-
svarsorganisation på uppdrag av Försvarsmak-
ten och Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap. Vi levererar 80 % av de hundeki-
page som finns inom hemvärnet idag och ut-
gör således en stor del av totalförsvaret i Sve-
rige. Vi lämplighetstestar och certifierar assi-
stanshundar på uppdrag av Myndigheten för 
delaktighet för att öka möjligheter för männi-
skor med olika funktionsvariationer att på lika 
villkor kunna delta i tillvaron. Vi har genom 
Svenskt Friluftsliv projektet Upp och hoppa – 
Sund med hund där fysisk aktivitet tillsammans 
med hunden syftar till att främja folkhälsan. 
Allt detta gör vi idag som ideell förening. Allt 
detta gör vi på vår fritid med stor stolthet och 
mot låg eller ingen ersättning. 
Vi är idag ca 60 000 medlemmar fördelat på 
bland annat 286 lokala brukshundklubbar som 
finns representerade i nästan alla Sveriges kom-
muner. Våra lokala klubbar bedriver verksam-
het som bygger på samhörighet och gemen-
skap i en analog miljö. Vi behöver den fysiska 
platsen för att finnas tillgängliga för att kunna 
bedriva verksamhet och ta hand om alla dom 
hundägare som så önskar. Hos oss lär sig 
hundägaren om rättigheter och skyldigheter, 
lagar att anpassa sig till, grundläggande hund-
vård och hur de ska tillgodose sin hunds be-
hov. Med ökad kunskap ökar chansen till 
välanpassade hundar i samhället. 
Utöver detta bjuds hundägaren ett socialt sam-
manhang, motion och utevistelse i skog och 

mark vilket främjar hälsa och välmående. 
Svenska Brukshundklubbens mark har blivit attraktiv 
i urbaniseringens tidevarv och klubbar som tidigare 
låg en bit utanför tätorten har sakteliga blivit en cen-
tral och attraktiv plats. Ibland uppstår situationer där 
kommuner diskuterar och skapar ohållbara förutsätt-
ningar för våra lokala föreningar vad gäller arrenden, 
hyror och mark. Konsekvensen av detta är inte sällan 
att klubben tvingats flytta till förmån för andra. En 
flytt kan innebära att vår närvaro i kommunen kom-
mer till sitt slut. Många klubbar upplever det som ett 
hot att förlora sin fysiska tillvaro. Den fysiska platsen 
är en grundpelare för att verksamheten ska kunna 
fortgå. Arbetet för en ideellt engagerat och aktiv per-
son att genomföra en flytt är inte ett ansvar man axlar 
med lätthet. 
Svenska Brukshundklubben är en ideell förening. Vi 
vill kunna hålla kostnaden för medlemskap och kurs-
avgifter nere så att alla kan ta del av verksamheten 
oavsett inkomst. Medlemskap och kurs ska inte vara 
en fråga om ekonomiska möjligheter som vi kan se 
inom andra idrotter idag. Vår verksamhet ska inte 
bidra till ökade sociala klyftor. Klubben behöver där-
för stöd från kommunen i form av bidrag och låga 
hyror för att kunna fortsätta erbjuda aktiviteter åt alla. 
I Coronas spår har Riksidrottsförbundet beviljats 
stöd motsvarande 1,5 miljarder kronor. Svenskt fri-
luftsliv som företräder och fungerar som talesperson 
för Sveriges friluftsorganisationer, dit Svenska Bruks-
hundklubben tillhör, har inte fått något bidrag för att 
rädda det svenska friluftslivet. 
Vi vädjar nu till kommuner att inte försvåra våra 
klubbars ekonomiska situation utan snarare stödja 
den. Vår förhoppning är att ni som styr ser vinsterna 
med den lokala brukshundklubben och att ni fortsät-
ter att värna om oss så vi kan fortsätta att bedriva 
verksamhet som både gynnar medborgarna, hundä-
garna och hundarna. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Piia Nora 
Ordförande Svenska Brukshundklubben 

Öppet brev till landets kommuner från  

Svenska Brukshundklubben hösten 2020. 


