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Protokoll fört vid SBK 

Gävleborgs Distriktsmöte 

2017-09-13, kl.19.00, 

Brukshundklubben i Bollnäs. 

  När- Antal  

  varande röster 

Bollnäs  2 2 

Edsbyn  0 0 

Gävle  0 0 

Hofors  2 2 

Hudiksvall  2 2 

Järvsö  2 2 

Ljusdal  1 2 

Ockelbo  2 2 

Sandviken  1 2 

Skutskär  1 2 

Söderhamn  0 0 

Valbo  0 0 

Styrelsen  6                    0 

Schäferhundkubben 0 0 

  13+6            16 

 

Närvarande från styrelsen: Leif Jönsson, Anette Johansson, Lars Carlborg, Håkan Obbarius, 

Bengt-Olof Brandt, Thomas Wängdahl,. 

 

Ej närvarande: Hans Kinn, Margaretha Fredholm, Antti Salminen och Ulla Altskog 

 

 

  § 35 

Mötets öppnande 

Vice Ordförande Leif Jönsson hälsade alla välkomna till brukshundklubben i Bollnäs och 

förklarade det Distriktsmötet öppnat. 

 

  § 36 

Fastställande av röstlängd 
Röstlängden fastställdes till 15 närvarande samtliga röstberättigade, varav 9 deltagare från styrelsen. 

 

  § 37 

Anmälan övriga frågor 

- Punkter att behandlas vid nästa distriktsmöte. 

- Träff med domare och tävlingsledare i lydnad. 

- Utbildning av Rallyskrivare? 

 

  § 38 

Fastställande av dagordning 

Beslöts att godkänna den föreslagna dagordningen. 

 

  § 39 

Val av justerare tillika rösträknare 
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Bertil Larsson, Järvsö BK, och Anita Larsson, Järvsö BK. 
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  § 40 

Tidigare protokoll  

Distriktsprotokollet från den 10/5 godkändes.  

Beslöts att lägga protokollet till handlingarna.  

 

  § 41 

Ekonomi 

Kassören rapporterade om distriktets ekonomi. 

 

  § 42 

Rapport från styrelsen 

SM 2017 
- Lennart Larsson har uttryckt sitt gillande över ett jättebra upplägg och genomförande. 

- Ev ersättningar till lokalklubbarna tas upp på nästa distriktsmöte. 

- En tavla med gruppens nummerlapp överlämnades till varje grenansvarig klubb. 

 

  § 43 

Rapporter 

 

Tävling 

- SM 2017 genomfört. 

- 2 tävlingsledare i lydnad har examinerats.  

  Ytterligare möjligheter till examination efterfrågades. 

- En utbildning för tävlingsledare i lydnad ska starta prel hösten -17.  

  Antti och Ulrica är tillfrågade. 

- Domar- och tävlingsledarutbildning bruks: Intresseförfrågan kommer att skickas ut i slutet  

  av året. 

Agility: 
- Finns intresse för samordnade tävlingar eller utbildningar? Ny förfrågan skickas ut. 

Patrull: 
- Göran Svensson får i uppdrag att skicka ut en förfrågan om intresse för utbildning av 

 domare och tävlingsledare. 

Rally: 
- DM blir i Mästarklass. 

Drag: 
- Ingen aktivitet för närvarande. På gång. 

RUS 

- Utställning på söndag i Ljusdal 

- Möjlighet att ansöka om utställningar 2020 kommer snart.  

 

HUS 

- Förfrågan om grundmodul har kommit, aktuellt tidigast i höst. 

 

Tjänstehund 

- Gävleborgsekipagen visade sig verkligen på styva linan vid årets FMM 2017. 

  Mats Andersson med Zetastar Noble Tezz tog GULD för tredje året i rad, en fantastisk   

  prestation. 

  BRONS tog Marianne Dahlin med Molars Eyla. 

  På 7:e plats placerade sig Karin Söderberg med Crowhills Fröken 

  GRATTIS till er alla för fantastiska prestationer. 
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Hundars mentalitet 

- Samtliga MT-banor är besiktade och godkända. 

 

Övriga 

- Medlemsstatistik den 31/10: - 63 medlemar jmf med 2016. 

 

  § 44 

Rapport från resp klubb 

Bollnäs:   

- Agilityn är på gång. Hinderparken har uppdaterats. Inga tävlingar men träningstävlingar och 

tunnelrace. En medlem ska gå utbildning till agilityinstruktör. 

- Kurserna rullar på.  

- Inomhuslokal finns tillgänglig både i Norrbom och Kilafors i vinter. 

- Tävlingarna nästan klara, återstår en lydnadstävling i december. Flera funktionärer behövs. 

- Tisdagsträningarna fortsätter. 

- Stugan är målad på utsidan, det är sponsrat av Colorama. Klubben har fått 3 nya sponsorer. 

- En ny hemsida är på gång. 

Edsbyn:  
- Kursverksamheten är i gång och kurserna i väl belagda. I höst erbjuder vi kurser i valp-, 

allmänlydnad-, tävlingslydnad- och agility. Nosework-kurs arrangeras vid behov senare i höst/vinter. 

- Lydnadstävlingen är avklarad och nu återstår ett högre spår. 

- Ett stort projekt i höst är vår appellplan, som har satt sig och blivit mycket ojämn. Det ska nu fixas 

till och jämnas, vilket gör att kurser och sista tävlingen går på våra reservplaner. Vi hoppas att ha en 

fin och jämn plan till våren att träna och tävla på. 

Gävle:   
- Utställningen, Rallylydnad, Bruks och lydnadstävlingar samt MH och MT har genomförts. 

- Olika kurser pågår. Kurser kommer att hållas i inomhushallen i vinter. 

- Agilitytävling genomförd. 

Hofors:   
- Årets tävlingar genomförda. 

- Kurser pågår. Klubben saknar instruktörer. 

- Stugan är målad på utsidan. 

- Fyllningsmassor kommer att utöka planen uppe vid stugan. 

Hudiksvall:   
- Vatten och avlopp indraget samt toalett. 

- Klubben hyrs ut ibland. 

- En tävling återstår. 

- Kurser pågår. 

Järvsö:   
- Bra med kursverksamhet. 

- Ställde in en klass 1 och 2 pga uteblivna anmälningar. 

- Tävlingarna pågår. 

Ljusdal:    
- Ljusdal har under våren och sommaren haft kurser för valp, grund, patrullhund (bruks), tävling.  

- Alla sökta tävlingar har genomförts + en extra sökt appelltävling. 

- DM Försvarsmaktshund blev Karin Söderberg/Hemi.  

- FMM resulterade i en pallplats, bronsplats för Marianne Dahlin och Molars Eyla, Karin 

Söderberg/Hemi kom på en hedervärd 7:e plats. 

- KM har hållits i Lydnad och Bruks.  

- Patrull och Rallylydnad är kvar att genomföra samt KM utställning som görs i samband med 

utställningen. 

- Hösten har startat i Ljusdal med instruktörsmöte och vi har instruktörer på höstens kurser, samma 

utbud som under våren.  

- En funktionärsdag är bokad, sen höst, med lite kuliga aktiviteter.  
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- Nästa stora arrangemang är utställningen den 17/9, vi har samannonserat med Östra Härjedalen i år. 

Officiell domare i Ljusdal är Kurt Nilsson, inofficiell domare Eva Bryntse. 

- Önskemål från Ljusdal: Tävlingsledarutbildning Bruks, instruktörsutbildning, Rallyskrivarutbildning. 

Ockelbo:   
- Kurser pågår. 

- 1 lydnadstävling och 2 MH återstår. 

- Klubben har genomfört många MH i år. 

Sandviken:   
- En tävling återstår. 

- Kurser genomförda och vissa pågår fortfarande. 

- Dubblerad rallylydnadstävling i slutet av september, 50 anmälningar. 

Skutskär:   
- 2 dagars lydnadstävlingar, appell och BHP återstår i år. 

- Kurser på gång. 

Söderhamn: 

- Ingen närvarande. 

Valbo:     
- Ingen närvarande. 
  § 45 

Övriga frågor 
- Punkter att behandlas vid nästa distriktsmöte: Inga specifika punkter anmäldes. 

- Träff med domare och tävlingsledare i lydnad: En inbjudan till träff den 22/10 i Söderhamn 

kl 09.00 kommer att skickas till samtliga domare och tävlingsledare i lydnad. Anita Larsson 

och Yvonne Andersson kommer att hålla i träffen.  

- Utbildning av Rallyskrivare: Skrivarutbildning för rally på gång. Sekr kontaktar Ulla. 

§ 46 

Nästa distriktsmöte 

Nästa distriktsmöte blir den 28/10, kl 10.00, i Söderhamn.  

 

        § 47 

Avslutning 

Mötesordförande Leif Jönsson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet 

 

 

…………………………………… 

Anette Johansson 

 

 

Justeras   Justeras 

 

 

........................................................ ........................................................  

Bertil Larsson, Järvsö BK  Anita Larsson, Järvsö BK 

 

 

Justeras     

 

 

........................................................  

Leif Jönsson, mötesordförande  


