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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 
Lokalklubbsstyrelsen för Örebro brukshundklubb 
avger härmed sin berättelse för verksamhet under 
perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. 
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Verksamhetsberättelse för  
Örebro brukshundklubb 
Örebro Brukshundklubb, dess medlemmar och organisation 
Medlemmar 
Medlemsutveckling under de senaste fem åren 

Medlemskap 2017-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2021-12-31 
Ordinarie medlem 248 268 265 324 365 
Familjemedlem 26 28 21 22 19 
Heders-/ständig  9 10 10 10 10 
Ungdom (SHU) 21 39 46 46 61 
TOTALT 304 345 342 407 455 

 

Heders-/ständiga medlemmar 
En medlem som på ett förtjänstfullt sätt har främjat klubbens syften kan utses till hedersmedlem. 
Medlemskapet är jämställt med ordinarie medlemskap och är en titel. 
ÖBK har en (1) ständig medlem och elva (11) hedersmedlemmar som framgår av förteckning i 
MedlemsOnline, samt i bilaga, ÖBK organisation 2021 

Representation 
SM – svenska mästerskap 
En medlem kan genom att prestera tillräckligt höga rankinggrundande poäng vid tävlande i de högsta 
officiella tävlingsklasserna kvalificeras till svenska mästerskap. År 2021 har ÖBK varit representerade 
med två (2) ekipage vid agility-SM individuellt och samt sex (6) ekipage vid agility-SM lag, två (2) 
ekipage vid SM i barmark, samt ett (1) ekipage vid bruks-SM i sök enligt följande: 

Agility Sabina Håkansson Ibra Individuellt och lag (brons) 
Sabina Håkansson Persie Individuellt och lag (brons) 
Jessica Lind  Flinga lag (guld) 
Jessica Lind  Lexi lag (guld) 
Hanna Uhlan  Zou lag (brons) 
Linn Hammarbäck Yra lag (brons) 

Barmark Erik Helin  Franko dryland bike men (brons) 
 Mats Holm  Freja dryland canicross men veteran (brons) 

Bruks, sök Erika Häggström Chip 

DM – distriktsmästerskap 
SBK Närkedisktrikt har under år 2021 arrangerat DM i grenarna lydnad, spår och sök. 
ÖBK varit representerade med följande ekipage: 

Bruks 
 spår Martti Keskinen  Wirri-Wirri (silver) 
  Erica Häggström Silver (brons) 
  Bibbi Hägglund Oppzi  
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 sök Hanna Högström Amina distriktsmästare 
  Erica Häggström Check (silver) 
  Bibbi Hägglund Oppzi (brons) 
  Ann-Sofie Johansson Åskar  

KM - Klubbmästerskap 
ÖBK arrangerar inofficiellt klubbmästerskap inom ett flertal tävlingsgrenar.  
Årets klubbmästare: 

Agility, s Louise Enerholm  Sally klubbmästare 
 Louise Enerholm Leia (silver) 
  Emma Spiris  Zigrid (brons) 
Agility, m Elin Nilsson  Otis klubbmästare 
  Malin Lindskog Kyra (silver) 
  Magdalena Bergsten Clara (brons) 
Agility, l Anna Kvarnström Ebbe klubbmästare 
  Jessika Lind  Lexie (silver) 
  Magdalena Bergsten Åska (brons) 
 Agility, xl Jessika Lind  Flinga klubbmästare 
  Sara Stolth  Zorro (silver) 
  Malm Lindskog Boss (brons)  

Lydnad, lilla Erica Häggström High 
Lydnad, stora Ingrid Larsson  Blixtra 

Samarbete och bidrag 
Studieförbund 
Studiefrämjandet är Svenska brukshundklubbens studieförbund. ÖBK samarbetar med 
Studiefrämjandet Örebro-Värmland. Under året har samarbete ägt rum enligt följande: 

Kurs/aktivitet Antal deltagare Antal studietimmar Erhållen summa 
30 183 544 5 000 kr 

 
Föreningsbidrag 
Örebro kommun ger stöd och bidrag till föreningslivet i kommunen. 
ÖBK har ansökt och erhållit föreningsbidrag enligt följande: 

Bidrag Summa 
Grundbidrag 5 850 kr 
Investering, belysning 33 550 kr 

 

Organisation 
ÖBKs högsta beslutande organ är medlemsmötet och det verkställande samt förvaltande organet är 
lokalklubbsstyrelsen. 

Medlemsmöten  
ÖBK ska hålla minst tre ordinarie medlemsmöten per år, varav ett ska vara årsmöte och hållas under 
perioden 10-28 februari. Årsmötet fick dock senareläggas pga covid enligt dispens ifrån SKK och hölls 
digitalt den 25 april 2021. På mötet deltog 21 medlemmar. Vid mötet fastslogs bland annat 
verksamhetsplan för 2021. Under 2021 har 1 årsmöte, 2 ordinarie och 2 extra medlemsmöten 
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genomförts. Exempel på ärenden som behandlades och som kompletterade fastställd 
verksamhetsplan. 

Datum Närvarande Exempel på ärenden 
2021-06-29 17 Inrätta specialsöksektor 

Tillsätta arbetsgrupp för fortsatt arbete med hundhall 
Tillsätta trivselgrupp 

2021-08-17 14 Ändrade förutsättningar för byte av belysningsstolpar o armaturer 
2021-09-21 17 Agilityplanens tillfälliga placering permanentas 

Normerande bestämmelser för lokala arvoden och reseersättning 
2021-11-05 8 Fyllnadsval av sammankallande i valberedningen, samt sekreterare, 

ledamot och suppleant i styrelsen 
2021-12-06 18 Utställningssektorn efterlyser medlemmar och funktionärer 

Workshop med genomgång och grupparbeten om de fokusområden 
och aktiviteter som SBK kongress fastställt ska gälla för hela SBK-
organisationen 2022–2024. 

 
Lokalklubbsstyrelsen (styrelsen) 
Förvaltningen av ÖBKs angelägenheter handhas av en av årsmötet vald styrelse. Styrelsen består av 
ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och tre ordinarie ledamöter och tre suppleanter.  

Styrelsens, sektorernas, arbetsgruppers och uppdragsansvarigas sammansättning under året framgår 
av förteckning i bifogad bilaga, ÖBK organisation 2021. 

Under år 2021 hölls 14 protokollförda styrelsemöten. Därutöver har en mängd andra 
möten/diskussioner hållits mellan styrelsen/sektorer/arbetsgrupper mm. 

Datum Närvarande Exempel på ärenden 
2021-02-16 7 Inköp av golvvård 
2021-04-15 11 Försäljning av åkgräsklippare 

Inköp, stängselsektioner till altanen och matta till hallen 
2021-05-02 9 Val av firmatecknare för plusgiro, samt arbetsutskott 

Försäljning av New Body 
Ansökan om föreningsbidrag, Örebro kommun 
Inköp av fårnät till agility/appellplan 
Inköp av tegelstenar, specialsök 
Framtagande av årshjul 
Planering av städdag 20 maj 

2021-05-16 9 Uppföljning lokalhyra och revisions-PM 
Framtagande av mall, riskanalys maa Covidpandemi 
Norm för lokala arvoden och reseersättning 
Byte av belysningsstolp och armaturer 

2021-06-13 9 M Danielsson begär entledigande från uppdrag som suppleant 3 
H Högström utses att ersätt E Häggström som sammankallande i 
Tävlingssektorn. 
Mall för riskanalys maa covidpandemin 
X medlemmar har påbörjat utbildning till tävlingsledare, lydnad 

2021-07-06 9 Husvagnsuppställning på klubbområdet 
2021-07-11 7 Rekommendation av medlemmar att utbildas till SBK instrukör 

Byte av belysningsstolp och armaturer 
Inköp agilityhinder 
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2021-08-03 8 Förbindelse, instruktörer håller två kurser inom två år utan arvode 
Kostnadskalkyl, hundhall 
Kick-off 1 september 2021 

2021-09-07 9 Styrelsens kontaktperson för webb 
Remiss, draghundssportförbundet 
Anmälan till SBK Närkedistrikts instruktörshelg i Åkerby 
Avhjälpande, trasig toalettstol 

2021-09-12 9+2 rev Lokal norm för arvoden och resor 
Modell, Kurs- och instruktörsarvode 

2021-10-02 8 Ingen el till gästande husbil/vagnar 
Kommunens remiss, MTB-led 
Hundungdom, fråga möjlighet att arrangera prova-på-kurs på ÖBK 
Års-/medlemsmötesprotokoll publiceras på webbsidan, ej styrelse-
/sektor-/arbetsgruppernas protokoll och minnesanteckningar. 
Riktlinjer för representation och gåvor 

2021-11-02 6 Ändring av sammankallande i tjänstehundsektorn, patrull 
Avsägelse, styrelsen sekreterare och ledamot 
Skotträning på söndagar kl 11-12 under mörka årstiden 

2021-12-08 8 Inköp dammsugare och reparationssats till gungbrädan 
TÄS åtar sig verksamhetsansvar för kurser inom lydnad o bruks 2022 
Ansvar och rutiner kring träningsledarbevis 
Kostnadsersättning för SM-deltagare 
Uppföljning och revidering av systembehörigheter 
Medlem nomineras att genomgå lärarutbildning 

 

Lokalbokning 
Styrelsen har utsett en bokningsansvarig som ansvarar för bokning av stuga, appellplan och MH/MT-
bana. Lokaler, appellplan och MH/MT-bana har under årets hyrts och lånats ut till bland annat till 
Försvarsmaktens fodervärdsverksamhet, samt till olika rasklubbar för årsmöte, utställning mm. SBK 
Närkedistrikt har arrangerat styrelse-/distriktsmöten och utbildning. Svenska collieklubben och 
Svenska schäferhundklubben har hyrt MH/MT-banan. 

Klubbens egna och externa bokares aktiviteter registreras och visas i kalendern på klubbens 
webbsida. 

Övrig kursverksamhet 
Styrelsen har under året ansvarat för planering och genomförande av klubbens tävlingsinriktade 
kurser inom bruks och lydnad. 

Kurs ANTAL ANTAL DELTAGARE 
Tävlingslydnad 2 17 
Bruks, spår och sök 3 18 
TOTALT 7 35 

Sektorer 
ÖBK har till styrelsens stöd inrättat sektorer för att organisera arbetet och där styrelsen utser 
sammankallande i sektorn som i sin tur utser sina sektormedlemmar. Samtliga sektorer får sina 
uppdrag och befogenheter av styrelsen samt av årsmötet fastställd verksamhetsplan och budget. 

Agilitysektorn 
Agilitysektorn ansvarar för planering och genomförande av klubbens tävlingar och kursverksamhet 
inom agility, samt för underhåll av material och hinderpark. 
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ÖBKs har sex (6) agilityinstruktörer som är förtecknade i SBK MedlemsOnline. 

Under året arrangerades: 

Kurs ANTAL TILLFÄLEN ANTAL DELTAGARE 
Nybörjarkurs 2 10 
Fortsättningskurs 2 12 
Temakurs, handling 1 6 
Nybörjarintro, 1-timme flera Många 
Öppen banträning flera Många 
TOTALT 5+ 28+ 

 
Ytterligare kurser var planerade men fick ställas in pga lågt deltagarantal, troligen pga 
covidpandemin. 

Tävling ANTAL TILLFÄLEN ANTAL EKIPAGE 
Tävling, hopp- o agilityklass, alla storlekar 2 304 
KM 1 33 
TOTALT 3 

 
337 

Tävlande  ANTAL EKIPAGE 
Aktiva tävlingsekipage  28 st 

 
Inköp och försäljning under året: 
Rosetter samt priser till tävlingar, nummerskyltar, tullensäckar, däck, slalombågar och fårnät. 
Det gamla däcket såldes. 

Hundägarutbildningssektorn 
Sektor ansvarar för planering och genomförande av klubbens grundläggande hundägarutbildning.  

Tre medlemmar utbildades till SBK instruktörer under hösten. 
ÖBKs tretton (13) auktoriserade instruktörer är förtecknade i SBK MedlemsOnline. 

Under året arrangerades: 

Kurs ANTAL ANTAL DELTAGARE 
Valpkurs 5 38 
Allmänlydnadskurs 5 34 
Lydnadskurs med inriktning på tävling 2 14 
Temakväll, följsamhet/fritt följ 2 10 
Balansboll 2 10 
Hundrundan 9 120 (ca) 
TOTALT 25 226 

 
Tjänstehundsektorn, patrull och räddning 
Patrull, planerad prova-på-dag genomfördes ej pga covid -19. 

Ingen verksamhet under året inom räddning. 

Rallylydnads-/NoseWork/Freestylesektorn 
Sektorn ansvarar för planering och genomförande av klubbens kurser och tävlingar i rallylydnad,  
nose work och freestyle. 
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Rallylydnad, under året genomfördes följande 

Kurs ANTAL ANTAL DELTAGARE 
Nybörjarkurs 2 14 
Fortsättningskurs 1 6 
TOTALT 3 20 

 

Tävling ANTAL ANTAL DELTAGARE 
Träningstävling 1 9 
Tävling i rallylydnad, nybörjarklass 2 48 
Tävling i rallylydnad, fortsättningsklass 2 49 
TOTALT 5 106 

 

Planerad träningstävling i maj genomfördes ej pga covid – 19. 

Allmän träning i rallylydnad under ledning av träningsvärd har arrangerats på onsdagar under 
perioderna påsk till midsommar och september till oktober. 

Freestyle, planerad nybörjarkurs genomfördes ej pga covid -19 

Nose work, planerad kurs och clear round-tävling genomfördes pga covid -19. 

RUS, mentalsektorn 
Sektorn ansvarar för planering och genomförande av mentalbeskrivning (MH) och mentaltest (MT), 
samt för uthyrning av MH/MT-banan. 

Prov, uthyrning ANTAL ANTAL DELTAGARE 
MH, uppfödare, Cranking’s (malle) 1 8 
MT, uppfödare, blandat (dv pinscher & dv schn) 1 8 
Uthyrning av bana (6 collie, 1 schäfer) 7  
TOTALT 9 16 

 

ÖBKs auktoriserade funktionärer är förtecknade i SBK MedlemOnline; 
3 mentaldomare, 6 mentalbeskrivare, 2 testledare och 4 mentalfiguranter. 

RUS, utställningssektorn 
Ingen verksamhet under 2021. 

Specialsöksektorn 
Sektorn bildades under 2021. 
Sektorn ansvarar för planering och genomförande av klubbens kurser och tävlingar inom specialsök. 
Två medlemmar har under året påbörjat utbildning till specialsöksinstruktörer. 
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Under året genomfördes: 

AKTIVITETER TILLFÄLLEN ANTAL DELTAGARE 
Prova-på-dag 3 6 
Nybörjarkurs, helg 2 18 
Fortsättningskurs, 1-dag 1 8 
Träningsdag 1 6 
TOTALT 6 38 

 
Inköp; tegelstenar 

Trivselsektorn 
Sektorn bildades under 2021. 
Sektorn ansvarar för planering och drift av kök/servering, städ, samt arrangera medlemsaktiviteter i 
from av föreläsningar, grillkvällar, städdagar och andra medlemsfrämjade aktiviteter. 

Tävlingssektorn 
Tävlingssektorn ansvarar för planering och genomförande av klubbens tävlingar i lydnad och 
bruksprov. 

Under våren fick all verksamhet ställas in pga covid-pandemin. 

Under hösten genomfördes: 

TÄVLING TILLFÄLLEN ANTAL DELTAGARE 
Lydnad, startklass, klass 1, 2 o 3, inkl KM 3 71 
Bruksprov spår, lägre klass 1 8 
Bruksprov spår, högre klass 1 7 
Appellklass spår och sök 1 12 
TOTALT 6 98 

 
Resultat från arrangerade tävlingar finns tillgängliga i SBK Tävling. 
 




