
 

 

 

 

 

Daladistriktet  
Protokoll nr 4 fört vid SBK:s Daladistrikts 

distriktsmöte 2016-09-13 kl.19.00 i Borlänge BK:s 

klubbstuga. 

 

    Närvarande: 

    Distriktsstyrelsen 

    Sektoransvariga 

    Representanter från lokalklubbarna, se bifogad bilaga 

    Hedersmedlemmar 

 

 

     

 

 

§44 

MÖTETS ÖPPNANDE 

Ordförande Anders Östling hälsade alla välkomna till distriktsmötet och förklarade  

mötet öppnat. 

 

§45 

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

Den föredragna dagordningen godkändes. 

 

§46 

VAL AV JUSTERARE 

Till justerare att jämte ordförande justera kvällens protokoll valdes Elisabeth Thorstensson och 

Lars Enbäck. 

 

§47 

FÖREGÅENDE PROTOKOLL  

Föregående protokoll godkändes. 

 

§48 

SKRIVELSER 

- Arbetsgrupp som tillsatts av SKK:s styrelse för organisationsutredning bjuder in till konferens 

med medlemsorganisationerna. Detta för att ge en nulägesrapport och inhämta synpunkter på 

och diskutera de förslag som behandlats innan slutrapport lämnas till SKK:s centralstyrelse. 

- Information från SBK Centralt att SKK har beslutat att det blir oförändrade regler för MT 

2017-2021. 

- Öppet brev till SKK angående centralstyrelsen avseende MT från Inger Tapper. Lena 

Lindberg vidarebefordrar brevet till deltagarna. 

 

§49 

RAPPORTER 

Tävlingssektorn; Curt Sjödén informerar att examinationsprov har genomförts för 

tävlingssekreterare, av 6 anmälda var det 2 som gjorde provet (en från Borlänge BK och 

en från Ludvika BK). Bruksproven har godkänts för publicering. För lydnadsproven finns 

det tid till 1:a oktober. Den 24-25/9 är det lydnadskonferens där Lars-Göran Gustafsson, 

Stefan Ollars och Nina Christoffersson deltar från distrikt Dalarna. Det finns ännu ingen 

information om vad som beslutats. Lars-Göran Gustafsson informerar att SKK och SBK 

har tagit beslutet, men från SKK:s möte den 8/9 har det bara kommit information om MT 



och inget om lydnad. Det kommer att göras en utbildningsplan angående nya regler för 

tävlingsledare och domare i distriktet efter den 16/10. Troligtvis blir det flera tillfällen. 

 

Den 16/9 håller Toni Larsson skyddskonferens i Borlänge för domare, tävlingsledare A 

och figuranter i distriktet. 

 

- Tjänstehundsektorn;   

o Patrullhund, Jörgen Thorsell informerar att det planeras för en patrullhundkurs i 

Ludvika till våren. Det behövs fler intresserade för att kursen ska kunna starta. 

Informationer kan hållas på klubbarna. Inbjudan kommer med datum, som både 

kommer att skickas ut och läggas på hemsidan. Lägg gärna ut information på 

lokalklubbarnas hemsidor. 

 

o Räddning, ingen deltagare på mötet. Just nu händer inte så mycket inom 

räddningshundsverksamheten. 

 

- HUS; Thomas Enbäck informerar att det kommer att göras ett utskick av informationsbrev 

om vad som händer under hösten och början -17 inom HUS. Planering pågår inför 

aktiviteterna. Närmast är en vidareutveckling av instruktörer i belöningsträning den 15-

16/10 på Falu BK. 

 

Grundmodul krävs för A1, vilket är enligt SBK:s krav för att kvalitetssäkra och för att 

man ska bli SBK-instruktör. Det gäller även för agilityinstruktörer som utbildas inom 

SBK, även om Agilityklubben inte kräver det. Viktigt att det framgår när kurser ska hållas 

att de leds av SBK-instruktörer. En vädjan till klubbarna att kurser hålls av SBK-

instruktörer. 

 

- RUS;  

o RUS Mental, Anders Östling informerar att Sune Halvarsson ska säkra 

mentalbanorna vid Borlänge BK och Gagnef-Floda BK. Ann-Kristin Norberg 

informerar om att MT inte ändras för 2017-2021. 

 

o RUS Utställning, Ann-Kristin Norberg informerar att alla lokalklubbar som ska ha 

utställning 2019 ska anmäla det till henne senast den 15/10.  

 

- Agilitysektorn; Lena Dyrsmeds informerar att det är DM i agility den 16/10 vid Gagnef-

Floda BK. Det kommer att hållas en tävlingsledarkonferens, men man inväntar de nya 

reglerna. En domarkonferens kommer att hållas före. Det nya agilityprogrammet fungerar 

inte tillfredsställande och det finns inte någon manual. Lena Dyrsmeds försöker informera 

klubbarna om systemet. Det planeras en tävlingsledarutbildning, men inväntar att 

programmet ska bli bättre. 

 

- Rallylydnadssektorn; Katrin Thors informerar att det första DM för rally blir den 1/10. 

Rallyansvariga ska samlas, men inväntar de nya reglerna. Inte så stort tryck på kurser, men 

på tävlingar. Fem tävlingar är kvar för i år.  

 

- Avesta BK; Toni Larsson informerar att det har varit flera tävlingar, bland annat elitklass 

spår, lydnadsprov, appell spår samt lägre och högre klass spår. Den 18/8 var det 

träningstävling. Den 17/9 är det rallylydnad avancerad. Staffan Ståhl ska på 

träningstävling inför nordiska. 

 

- Borlänge BK; Andreas Ridderström informerar att det varit flera tävlingar, bland annat 

skydd, spår, lydnad samt polishunds-SM i samarbete med Falu BK. Det är elitklass spår 

den 24/9. Den 24/9 firar Borlänge BK 70-årsjubileum, alla klubbar har fått inbjudan. Mail 

kommer att skickas ut igen, då alla inte verkar ha fått inbjudan. Det har nyss startat en  

kombinerad valp- och unghundskurs med tre instruktörer på 25 deltagare. Flera 

medlemmar har gjort framgångar i bland annat freestyle, ungdoms-SM lydnad och IPO-

VM.  



- Falu BK; Per-Inge Ekström informerar att Falu BK har genomfört flera tävlingar, 

polishunds-SM i samarbete med Borlänge BK och ska vara med på hundens dag 

Kopparjycken. 

 

- Gagnef-Floda BK; Lena Dyrsmeds informerar att det varit flera tävlingar, bland annat i 

agility med 1000 starter per dag i slutet juli. Det har varit kvällstävlingar i rallylydnad i 

augusti. Det har även varit söktävling och lydnad. DM i rally kommer att genomföras 1/10 

med 173 starter. DM agility genomförs den 16/10. Det är problem med att hålla kurser då 

det saknas instruktörer, det är bara rallylydnad och agility som kan hållas. Det har lagts 

grus på vägen till klubbstugan, med hjälp av bidrag från kommunen som betalade hälften 

av kostnaden. MH och MT kommer att genomföras i oktober. Klubben har ansökt om 

UHP (uthållighetsprov) till nästa år. Det har hållits en barndag på klubben med 

ponnyridning, agility, rally och freestyle. Läger med Erik Wiklund, som är mästare i sök, 

genomförs nästa helg. Medlem har deltagit i agility-lag och blev trea på SM. 

  

- Hedemora-Säter BK; Christina Gävert informerar att det har varit appell spår samt tre 

lydnadstävlingar. Det har även varit flera kurser. 

 

- Ludvika BK; Harriet Nygren informerar att det varit flera tävlingar, en appelltävling 

återstår. En kvällstävling klass III och elit har genomförts med många deltagare. Det har 

varit flera kurser samt att det har genomförts både MH och MT. När det var må-bra-dagar 

i kommunen hölls aktiviteter på klubben, men tyvärr kom ingen. Hur marknadsför vi oss? 

DM Patrull har genomförts. 

 

- Malung-Sälens BK; Lars-Göran Gustafsson informerar att det är svårt att deltaga på 

distriktsmötena då det är långa resor och att man önskar ett större utbyte. 

Träningsverksamheten är igång, men inte tävlingar. Svårigheter att få flera att arbeta i 

klubben. Den 29/9 är det träff med hundungdom.  

 

- Mora BK; Nice Mattson informerar att det har varit flera tävlingar, kurser, MH samt att 

det blir dubbel MT i slutet sep. Träningsverksamheten är igång.  

 

- Nedansiljans BK; Maria Hurtig Sparr informerar att det har varit och är flera tävlingar. 

Det pågår kurser. Den 1-2 oktober är det helgkurs för agility med Sjöberg och Habel. Nu 

till helgen är det KM rallylydnad med femkamp och samkväm efteråt. Framåt blir det 

lägre klass spår och utställning i nov. 

 

- Särna-Idre BK; Ingen deltagare på mötet men Ann-Louise Forsman informerar via mail 

att träningsträffarna har kommit igång nu i september. Kurs i valp- och allmänlydnad. 

 

- Rasklubb Hovawart; Ann-Kristin Norberg informerar att det har varit riksmästerskap i 

Hofors och Rättvik, bruks och lydnad i Hofors och utställning i Rättvik. 

 

- Rasklubb Boxer; Ingen deltagare på mötet. 

 

- Rasklubb Svenska Cattledog; Elisabeth Thorstensson informerar att det har varit 

rasspecial, med Kelpieklubben. Det har varit 40-års jubileum. Har skrivit till SBK och 

SKK om MT. 

 

- Rasklubb Riesenschnauzer; Ingen deltagare på mötet. 

 

- Rasklubb Rottweiler; Nice Mattsson informerar att det inte vara några aktiviteter i 

distriktet.  

 

- Lars-Göran Gustafsson tycker att schäferhundklubben borde kunna representeras i 

distriktet. 

 

- Distriktsstyrelsen; Anders Östling informerar att det som hänt kommer i punkter nedan. 

 



Önskemål att all information som vi får från SBK ska läggas på hemsidan. Önskar 

information om 100 års-jubileumet 2018 och hur vi ska arbeta inför det. 

 

§50  

EKONOMIRAPPORT 

Kassör Irene Wellert informerar om det ekonomiska läget.  

 

§51 

BESLUT RESEERSÄTTNINGAR TILL KLUBBARNA 

Irene Wellert informerar att när faktureringen av årsavgifterna görs finns en post resor. 

Den grundar sig på att alla klubbars sammanlagda mil till distriktsmötet gånger 18,50 kr. 

Sedan tar man hänsyn till antal deltagare och hur många mil man har. Utvecklingen har 

blivit att alla inte har deltagit på mötena, så effekten har blivit att vissa klubbar får betala 

för att åka vilket inte upplevs rätt. Tanken tidigare var att det här upplägget skulle ersätta 

klubbar som har långt att åka. Särna-Idre har längst och då de åker på så enstaka möte så 

blir det att de får betala mer. Idag är tekniken sådan att deltagande skulle kunna vara 

möjlig via telefon istället. 

  

Diskussion om att det är viktigt att även de klubbar som har långa sträckor kan komma. 

Det finns tekniska hjälpmedel som skulle kunna möjliggöra att deltaga utan att behöva 

resa för de som har lång resväg. 

  

Mötet beslutar att det ska vara som tidigare. 

   

§52 

HUR ÖKAT MEDLEMSANTAL? 

På decembers distriktsmöte ska Nina Christoffersson ta fram ett koncept hur vi ska arbeta för ett 

ökat medlemsantal. Alla lokalklubbar bör anmäla sig till SBK om att bli en utvecklingsklubb. 

Material skickas in under september. Det blir inga rapporter på det mötet, men framåt finns behov 

av att veta vad som händer på klubbarna. Önskemål finns att rapporteringen ska ske på annat sätt 

framåt. Rapporter tas med skriftligt till decembermötet, läggs på ett bord och bifogas protokollet 

sedan. Styrelsen tar diskussion på nästa styrelsemöte om ett bra upplägg för framtida 

distriktsmöten. 

 

§53 

ÖVRIGA FRÅGOR 

Toni Larsson informerar att Studiefrämjandet tar skatt på reseersättning för domare m fl. 

Reseersättningar ska inte betalas ut via Studiefrämjandet, enbart domararvodet. Alternativt ska 

domaren ange att resan är från hemmaklubben till den klubb som de ska döma på, men det är inte 

säkert att Studiefrämjandet ser det så. Studiefrämjandet tar skatt på allt samt arbetsgivaravgifter. 

Regler om arbetsgivaravgifter finns på Skatteverket.  

 

Polishunds-SM genomfördes i ett samarbete mellan polisen, Falu BK och Borlänge BK med 78 

funktionärer. Det genomfördes i centrala Falun, Borlänge och Lugnet i Falun. Elisabeth 

Thorstensson delade ut dalahästar som tack till medverkande klubbar. Tävlande och domare var 

nöjda så det blev ett lyckat arrangemang. Tack även till funktionärer utanför Falun och Borlänge-

klubbarna som var med och hjälpte till. 

 

På SBK:s kongress togs förslag om ändring MT. Några rasklubbar blev inbjudna av SKK på ett 

specifikt möte om MT. Alla rasklubbar blev inte inbjudna, de som blev inbjudna på mötet var det 

utifrån motivering att dessa klubbar har varit involverade i MT under lång tid. SKK går nu emot 

det demokratiskt tagna beslutet. Indikationer finns att SKK tar bort avelsansvaret från SBK. 

Cattledog-klubben har skickat fråga till Ulf Uddman om den demokratiska processen, men har 

inte fått något svar på frågan. Distriktet behöver hålla sig underrättade och påverka. 

 

§54 

NÄSTA MÖTE 

14 december kl 19:00 vid Borlänge BK.  

 



§55 

MÖTETS AVSLUTNING 

Ordförande Anders Östling tackade samtliga för visat intresse och avslutade mötet kl. 21:20. 

 

 

 

 

Vid protokollet dag som ovan: 

 

 

________________________________  __________________________________ 

Lena Lindberg (sekreterare)   Anders Östling (ordförande) 

 

 

________________________________  ___________________________________ 

Elisabeth Thorstensson (justerare)  Lars Enbäck (justerare)  

  


