
Verksamhetsberättelse 2020 
Malung-Sälens Brukshundklubb 
 
Styrelsen för Malung-Sälens Brukshundklubb avger härmed följande 
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020-01-01 – 2020-12-31  

 
Styrelsens sammansättning 2020 
 
Ordförande: Raymond Hellgren  
Nyval 1 år  
Vice ordförande: Lena Hedlund  
Nyval 2 år  
Kassör: Hanna Simonsson 
Fyllnadsval 1 år  
Sekreterare: Sally Steen  
Nyval 2 år  
Ledamöter: Rita Ohlsson  
1 år kvar  
Linda Marie Dammen 
Fyllnadsval 1 år  
Marie Jonsson  
Nyval 2 år  
1:e Suppleant: Ann-Charlotte Andersson 
Nyval 2 år 
2:e Suppleant Ronnie Eriksson 
Fyllnadsval 1 år  
 
Revisorer: Marie Matsson och Therese Brandt  
Omval 1 år  
Revisorssuppleant: Christer Karstensson  
Nyval 1 år 
 
Valberedningen:  
sammankallande: Carina Berglund     
Ordinarie: From. 13/9  Cyri Danielsson-Skoog  
Nyval 2 år  
Ordinarie: From. 13/9 Bodil Engvall Nilsson  
Fyllnadsval 1 år 
 
 
 



Styrelsen har under året haft 7 st styrelsemöten, 1 st medlemsmöten och 6 st medlemsblad har 
skickats ut på mail till alla medlemmar. 
 
Medlemsantal 2020-12-31                     
Ordinarie medlem: 89 st 
Familjemedlem: 9 st 
Ungdomsmedlem (Sveriges Hundungdom): 14 st 
Hedersmedlem distrikt: 1 st 
Utlandsmedlem: 1 st 
Totalt antal medlemmar: 114 st 
 

Allmän översikt 

● Vi har satsat mer på uteaktiviteter, mycket på distans vilket gör att vi mister gemenskapen vi 
får när vi träffas. Trots detta har klubbens medlemsantal ökat med 41 procent under 2020. 

● Det är många som har frågat om valpkurs. Med det stigande antalet valpar som köpts under 
året hade fler valpkurser behövts. 

● Vi har gjort en ny hemsida, www.malungsalensbk.se 
● Vi har haft 3 st städ/arbetsdagar på klubben där det bjöds på lunch samt väldigt många 

spontana arbetsdagar med att delvis måla vår klubbstuga. 
● Taket på klubbstugan över gästrummet har lagats av fackman. 
● Uppfräschat inne i klubbstugan med dalainspirerade gardiner och dukar.  
● Vandringspriser och övriga bemärkelser flyttas till 2021 då inte alla haft chans att delta på 

tävlingar under 2020. 
● Ingen inkomst genom dansbandsveckan då den blev inställd 2020. 

Verksamhetsplan för 2021 
 

● Fortsätta målning av klubbstuga samt boden och staket. Diverse övriga förbättringar ute och 
inne.  

● En aktivitetsbana är tänkt att påbörjas i övre delen av appellplanen och en bit in i  skogen. 
● Fortsätta den verksamhet vi under 2020 påbörjat med friluftsliv. 
● Funktionärsdag planeras till hösten. 
● Låsen på de båda ytterdörrarna ska bytas till godkända lås. Länsförsäkringar säger att de 

nuvarande låsen inte är godkända. På samma gång byts kodlåset ut och en till box sätts upp 
för dem som hyr klubbstugan. 

 
Beroende på den pågående pandemin kan klubben komma utöka eller minska den 
verksamhet som planeras.  
 
 

 
 

http://www.malungsalensbk.se/
http://www.malungsalensbk.se/


Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för 
klubbens aktiviteter 2020-2021 
 
Tävlingar 2020 

● Nose Worktävlingar 28-31 augusti. Fredag TSM klass 2, lördag TEM Fordon klass 1, 
Söndag TSM klass 1, måndag TEM Utomhus klass 1.  
Totalt antal starter under fyra dagar: 178.  
Domare: Marie Fogelquist och Bibbi Sondell. Plats Orrskogen.  
 
Rallylydnad 12-13 september. Tre Nybörjarklasser med totalt 43 startande på lördagen och 
tre Fortsättningsklasser med totalt 58 startande på söndagen.  
Domare: Emil Falk. 
 

● Planerade tävlingar i Rallylydnad och Nose Work i maj, Lydnad i juni och oktober samt 
Appelklass Spår ställdes in på grund av Pandemin och att det inte fanns domare. 

 
 
Planerade tävlingar 2021 
 

● Rallylydnad 15-16/5 Fortsättning/Mästare,  
● Rallylydnad 11-12/9 alla klasser, DM 
● Nose Work 30/5-2/6 
● Lydnadsprov kväll, 8 juni, 
● Lydnadsprov kväll, 5 oktober 
● Appell spår 

 
 
Kurser och cirklar 2020 
 
Kurser 
1 Rallylydnad Nybörjare 
1 Trickskurs och prova på freestyle 
1 Valpkurs 
1 Viltspårkurs för nybörjare 
1 Kantarellkurs för Nose Workekipage 
4 kurser i Nose Work för nybörjare 
 
En allmänlydnadskurs och en Nose Workkurs påbörjades i november, dessa fick ett uppehåll på 
grund av corona men startar upp igen i februari -21. 
 
Cirklar 
1 Bokcirkel - Prestationsglädje 
1 Cirkel lydnad - dagtid 
1 Kantarellcirkel för Nose Workhundar 
1 MSBK Rallylydnad för alla 
1 Nose Work tävlingsträning 
1 Rallylydnadscirkel fortsättning 



Övriga aktiviteter under året 2020 
18 oktober hade klubben en funktionärsdag med belöningsutveckling och THS med Jana Himmel från 
Karlstad BK. För andra året anordnade klubben en funktionärsdag för alla som på något vis hjälp till. 
Det blev en trevlig dag med god mat och dryck och mycket skratt. 10 st deltog. 
 
SBKs Upp och Hoppa – Sund med hund har under 2020 haft flera utmaningar i Löparskolan. Klubben 
har deltagit tre gånger. Första gången var det tre deltagare som sprang individuellt. Andra och tredje 
gången var det en utmaning mellan alla brukshundklubbar i Sverige. Sju klubbmedlemmar deltog i 
första utmaningen och då kom klubben på 7:e plats. I andra utmaningen under 8 veckor sprang 23 
medlemmar totalt 430 pass med sina hundar och klubben blev etta i både ”Mest fysiska klubb” och 
”Spring på distans” vilket resulterade i två stora pokaler. 
 
Under hösten startade en allmänlydnad i grupp på torsdagskvällar. 
 
Auktoriserade funktionärer 
Under året har en rallylydnadsskrivare, Veronica Laitinen, utbildats och en som har det praktiska 
kvar, samt en tävlingsledare, Christer Karstensson, och en tävlingssekreterare, Rita Ohlson, i Nose 
Work. Två allmänlydnadsinstruktörer påbörjade utbildning -20 och är klara våren -21. 
 

Planerade kurser och cirklar 2021 
Instruktörsgruppen har påbörjat planering av årets kurser. I planeringen finns nu Nose Work, 
Valpkurs, Rallylydnad, Appellspår, Agility, Massage/stretching, Problemhund, prova-på-kurs samt ev 
viltspår. På grund av pandemin har gruppen svårt att sätta datum.  
 
Övrigt: Agriamarschen 22 maj. Aktiveringspromenader. 

 
 
Det har minst sagt varit ett väldigt speciellt år men trots det varit ett gott år för 

klubben med många aktiviteter och ett bra resultat.  
Styrelsen vill passa på att tacka alla medlemmar som på ett eller annat vis, i litet 
och stort, hjälpt klubben under året. Alla ideella insatser är av betydelse för att 

en förening ska fungera på bästa sätt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


