
SBK GÄVLEBORGSDISTRIKTET

Protokoll fört vid SBK Gävleborgs distriktsmöte 11 september 2019 i Bollnäs

Närvarande Antal röster
Bollnäs 1 2
Edsbyn 0 0
Gävle 1 3
Hofors 1 2
Hudiksvall 1 2
Järvsö 2 2
Ljusdal 0 0
Ockelbo 0 0
Sandviken 2 2
Skutskär 2 2
Söderhamn 0 0
Valbo 0 0
Distriktet                         6                          0   

10+6 15

Närvarande från styrelsen: Anita Larsson, Katarina Bergkvist, Bengt-Olof Brandt, Karin 
Spännare, Lars Carlborg och Bertil Larsson.
Frånvarande från styrelsen: Ulla Altskog, Håkan Obbarius och Maria Andersson.

§ 36 Mötets öppnande
Anita Larsson förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 

§ 37 Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 16 närvarande, 15 röstberättigade, varav 6 deltagare från styrelsen.

§ 38 Anmälan övriga frågor
DM förslag från Skutskär.
Norska smittan.

§ 39 Fastställande av dagordning
Beslöts att godkänna dagordning.

§40 Val av justerare
Mötet beslöt att välja Bengt Lindh och Mats Axenvik till justera dagens protokoll. 

§41 Tidigare protokoll
Föregående protokoll (20190507) gicks igenom och lades till handlingarna. 

§42 Ekonomi
Förelåg. Se bifogade dokument.
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§43 Rapport från styrelsen
Angående förfrågan om digitala möten anser styrelsen att distriktsmöten eller andra större möten 
inte är lämpliga för det och att fysisk närvaro fortfarande är att föredra. Mindre möten inför 
tävlingar eller inom sektorer är mer lämpade för den formen.
Anita deltar i SBK:s telefonkonferenser för distriktets räkning.
Organationskonferensen i slutet av januari 2020.

§44 Rapporter
TÄS:
Bruks: Konferens för domare och tävlingsledare den 16/11 i Gävle.
Lydnad: Ny utbildning för tävlingsledare på gång. 
Agility: Sandviken har haft sin första officiella tävling. Söderhamn fortsätter med tävlingar.
Patrull: Inget att rapportera.
Rallylydnad: Utbildat 9 st nya skrivare. DM i Bollnäs den 21/7. Åsa Palm snart klar domare,
har slutprovet kvar.
Drag: Inget att rapportera.
Tävlingar 2020: Haft tävlingsmöte. Klubbarna ska själva ansöka om sina tävlingar i 
SBK-tävling senast 8/9 så går Lars Carlborg in och godkänner dessa innan den 15/9. Saknas 
fortfarande inlagda tävlingar från en del klubbar.
Rallylydnad har fortfarande en del tävlingar som krockar. 
HUS: Malin Karlsson, Katarina Bergendal och Ulla Altskog har haft telefonmöte
och diskuterat vad dom ska kunna erbjuda distriktest instruktörer. Förslag på att ha en 
TSB-utbildning för distriktets instruktörer. Vill bjuda in Jenny Sigstedt för att ha föreläsning 
om belöning samt en från Glenn Andersson. Ulla Altskog ska på event för lärare i november.
Katarina Bergendal klar SBK-lärare. Intressekoll ska gå ut till klubbarna för att se om 
intresset finns för att dra igång en ny utbildning snarast för grundmodulen för 
allmänlydnadsintruktörer.
Tjänstehund: Karin Söderberg från Ljusdals BK är nu färdigutbildad som "Certifierad
Patrullhundsinstruktör". TJH Gävleborg har anordnat ett DM där Mats Andersson stod som 
vinnare. Mats Andersson och Charlotte Olsson är direktkvalade till FMM. Patrullhundskurs 
Gävleborg 2020 kommer ej genomföras då instruktör saknas. Genomfört en Infokväll 
Patrullhund hos Hudiksvalls BK 9/9. En Prova på dag Patrullhund är planerad hos Edsbyns 
BK den 19/10. SBK har från 2020 utökat uppdrag från Försvarsmakten att utbilda nästan 
dubbelt så många ekipage till Hemvärnet. Vi vill därför be alla klubbar att hålla extra utkik 
för eventuellt intresserade/lämpliga hundförare/ekipage. Ta gärna kontakt med Maria 
Andersson eller någon lokal hundförare för mer info.
Avel & Hälsa: Nya anvisningar från förbundet för MH från och med 20200101. Distriktets 
ansökningar för officiella tävlingar 2021 inlämnade. Det blir 11/7 i Gävle, 4/9 i Gävle samt 
19/9 i Ljusdal.
Övriga: Medlemsstatistik, se bifogat dokument.
Hemsidan: Webbsidan uppdateras löpande. Klubbarna måste bli bättre på att skicka in 
uppdaterade och aktuella listor 

SBK Gävleborgsdistriktet
e-mail: sekr.sbk.gavleborg@gmail.com

mailto:sekr.sbk.gavleborg@gmail.com


§45 Rapporter från respektive klubb
Bollnäs: Tävlingar har rullat på under sommaren i både bruks, lydnad, rally och agility. 
Kurserna fortsätter som vanligt. Ringträning har anordnats. Har haft en träningshelg för alla 
grenar för att träffas och lära känna varandra där vi även hade en liten fest för deltagande på 
lördagskvällen.
Edsbyn: Ingen rapport.
Gävle: Tävlingar i bruks, lydnad och rally rullar på. Genomfört flertal MH och MT, även 
haft en exteriörbeskrivning sen förra distriktsmötet. Kurser startas med jämna mellanrum i 
olika inriktningar. Utbildat nya rallylydnadsskrivare och uppdaterat befintliga 
mentalfiguranter. En skyddssektor är under uppstart. Genomfört en officiell och inofficiell s
amt en inofficiell utställning. 
Hofors: Haft tävling i bruks och lydnad och kommer ha fler. Kurserna är igång, mest aktiv 
inom agilityn. Ny instruktör i agility på gång.
Hudiksvall: Haft tävlingar i bruks, lydnad och rallylydnad. Mycket kurser nu. Har tagit en 
väldigt aktiv avtalsinstruktör som hjälper till att hålla kurser. Gett bra ökning på antalet 
medlemmar.
Järvsö: Mycket kurser med olika inriktningar. Haft tävlingar i bruks, lydnad och 
rallylydnad. Haft KM i bruks, lydnad och rallylydnad. Haft ett antal MH samt utbildat nya 
figuranter. Haft en ungdomsläger med olika aktiviteter. Haft uppvisningar på Granngården 
och hembygdsgården i Ljusdal. Snart färdigutbildad ny rallylydnadsdomare. 
Ljusdal: Ett antal tävlingar genomförda, bland annat Svenska Rottweilerklubbens 
Rasmästerskap i Patrull i Augusti. Högt tryck på kurssidan, tråkigt nog inte så många 
tävlingsintresserade. Har ett ekipage som väntar på slutprov för Bevakningshund HV i slutet 
på september. Planeringsdag i November då vi förbereder verksamhetsberättelsen och 
verksamhetsplanen för 2020. Stänger vattnet i stugan och bygger om till inomhusträning.
Ockelbo: Ingen rapport.
Sandviken: Haft tävlingar i bruks, rallylydnad och agility. Problem att hitta marker för 
tävlingarna i sök. Haft en ”hundmötesclinic”. Kurser igång i olika inriktningar. Under 
Hundens Vecka v.37 som Studiefrämjandet arrangerar har vi olika aktiviteter varje dag. Haft 
ett antal MH samt en exteriörbeskrivning.
Skutskär: Haft både BPH och MH. Har kurser i olika riktningar. Haft tävlingar i bruks och 
kommer ha en i IGP snart. Har 2 träningskvällar i veckan för IGP och skyddet. Kommer ha 
utbildning för provledare i IGP. 
Söderhamn: Ingen rapport.
Valbo: Ingen rapport.

§46 Övriga frågor
DM förslag från Skutskär. Skutskär tar på sig att lägga upp ett nytt förslag för DM. 
Norska smittan – Vi följer SKK och SBK:s anvisningar.
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§47 Nästa distriktsmöte
Nästa distriktsmöte blir torsdag den 24 Oktober klockan 19.00 i Bollnäs. 

§48 Avslutning
Ordförande Anita Larsson tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

_____________________ _________________________
Ordförande, Anita Larsson Sekreterare, Katarina Bergkvist

_____________________ _________________________
Justerare, Bengt Lindh Justerare, Mats Axenvik
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