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SBK:S UPPLANDSDISTRIKTS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 
  
Styrelsen för SBK:s Upplandsdistrikt får härmed överlämna sin berättelse över 
verksamhet och förvaltning under verksamhetsåret 2020.  
 
 
 
ALLMÄN ÖVERSIKT  
 
STYRELSESAMMANSÄTTNING m m 2020 
  
Ordförande   Sven-Eric Svensson   BHBK  
Vice ordförande  Marita Berg    KBK  
Sekreterare  Göran Hagberg  VaBK  
Kassör   Richard Karlén  RBK  
Ledamöter   Jenny Nyberg  VaBK 
  Anne-Christine Stareborn  TBK 
  Carola Hag   VaBK 
  Petra Strand   BHBK 
  Ola Eriksson   OtBK/ABK 
 
Suppleanter  Sofia Lovén   UBK 

Mona Almqvist   KBK 
Anna Hagberg  VaBK 

 
 
Revisorer   Mia Dunder   UBK  
  Gun Englund   BHBK 
 
Revisorsuppleanter  Kjell Pettersson  HäBK  
 
Valberedning  Marita Neteborn, sammankallande HeBK 
  Birgitta Melin  HäBK 
  vakant 
    

 
Verkställande utskott  Ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör 
  
 
SAMMANKALLANDE I UTSKOTT, ARBETSGRUPPER OCH KOMMITTÉER 
  
Hundägarutbildningsutskottet Carola Hag     VaBK  
Rasutvecklingsutskottet  Jenny Nyberg VaBK  
Tävlingsutskottet  Marita Berg  KBK  
Utskottet för samhällsnytta Ola Eriksson  OtBK 
Webmaster   Anne-Christine Stareborn TBK 
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LOKALKLUBBAR 
  
Det totala antalet medlemmar i distriktet uppgick vid slutet av året till  st.  
Medlemmarna är fördelade på 13 lokalklubbar enligt följande: 
 
Klubb  2010    2011    2012    2013     2014     2015     2016    2017  2018  2019  2020 
 
Bro-Håbo   405      353      353      370       377      363      368        382     399    418    423 
Enköping   217      248      265      271       285      306      288        325     344    320    319 
Heby   136      105        92      100         91        94        82          74       71      85      90 
Häverö   248      235      232      246       262      245      233        226     231    266    279 
Knivsta   372      362      368      377       353      360      355        378     364    376    387 
Märsta-Sigtuna   245      240      229      214       192      192      192        179     161    186    156 
Olandstrakten/Alunda  145      135      118      117       108      111        99          87     114    102    107 
Roslagen   391      382      389      359       382      325      326        335     334    362    365 
Tierp   211      186      178      189       182      156      157        146     145    147    173 
Uppsala   354      357      340      379       401      436      442        533     615    657    659 
Vallentuna   230      234      229      224       220      242      218        230     249    231    249 
Väsby   331      300      289      299       284      299      285        267     283    338    390 
Östhammar   185      185      178      207       180      186      166        210     215    221    227 
 
Totalt                           3470    3322    3260    3362     3317    3315    3211     3372   3515  3709  3824 
 
 
ÅRSMÖTE/DISTRIKTSMÖTEN  
 
Årsmötet hölls i Uppsala den 22 mars. 
 
Distriktsmöten har hållits i Knivsta 24 sept och 26 nov . 
 
STYRELSEN  
 
har sammanträtt 6 gånger. 
  
EKONOMI  
 
Resultat- och balansräkning bilägges. 
 
ÖVRIGT 
 
Under 2020 har utskott och kommittéer/arbetsgrupper svarat för det praktiska genomförandet 
av distriktets verksamhet, se nedan. Distriktsorganisationen har fungerat väl under året. 
Styrelsen har varit platsen för samordning och erfarenhetsutbyte.  
 
Året har präglats av de nedstängningar av våra verksamheter som beslutats av SKK och vår 
förbundsstyrelse. Den verksamhet som kunnat bedrivas har byggt på att man kunnat följa 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
 
Sen kom mörkret både i form av hösten och ökade siffor gällande smittade och döda i Covid-
19. Beslutet om att stänga all officiell tävlings- och provverksamhet kom inte helt oväntat för 
många. Det beslutet började gälla från 17 november och fram till 31 januari.  
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Konferensdagen 4/10 med klubbarnas ordföranden ställdes in.  
 
Ett varmt tack till alla som med glädje och engagemang gjort det möjligt att genomföra allt 
det som trots detta skett under 2020. 
  
 
 
 
 
HUNDÄGARUTBILDNINGSUTSKOTTET 
 
Sammankallande: Carola Hag 
 
Övriga: Ingrid Andersson, Sven-Erik Svensson 
 
Möten och träffar  
 
D-HUU har under året haft möten per telefon. 
 
Vi har inte haft några fortbildningar för instruktörer inplanerade under 2020.  
 
Instruktörskurser i Agility har genomförts, både A 1 och A 2. 
 
KUL-träff, Vi har haft KUL-träffar inplanerade men de har inte kunnat genomföras pga  
covid -19 
 
  
 
 
 
UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLSNYTTIGA HUNDAR 
 
Utskottet har haft följande sammansättning: 

Ola Eriksson, tjänstehundsansvarig och ledamot i distriktsstyrelsen 

Sussie Stier, räddningshundansvarig 

Veronica Nilsson, patrullhundsansvarig Livgardesgruppen, ansvarig för DM 

Ingegers Slars, patrullhundsansvarig Södertörnsgruppen 

Seved Andersson, patrullhundsansvarig Upplands- och Västmanlandsgruppen 

Katarina Cvek Hopkins, eftersöksgruppen 

 

Patrullhundar  

DM för patrullhundar liksom Försvarsmaktsmästerskapet för patrullhundar som skulle 

ha arrangerats av Upplandsdistriktet kunde inte genomföras på grund av pandemin. 
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Två patrullhundkurser var planerade för 2020 i MSBK och EBK. MSBK-kursen kom 

igång men fick göra ett längre uppehåll och kommer att avslutas våren 2021. Kursen i 

Enköping blev inställd då hela instruktörslaget var över 70 år (vid denna tid var de s.k. 

riskgrupperna föremål för yrkesförbud) och ersättare inte gick att uppbringa. 

 

Distriktets två planerade konferenser för hundtjänstpersonal i maj och i november 

inställdes och ersattes av ett utskick med aktuell lägesinformation. Inga utskottsmöten 

har hållits, däremot deltog hela utskottet i Tjänstehunds utbildningsdagar 8-9 februari 

på Arlanda. 

 

Ola Eriksson och Sophie Tjernbäck har deltagit i Upplands- och 

Västmanlandsgruppen rekryteringsråds möten. 

 

Tjänstehundens dag i Uppsala 3 oktober inställdes p.g.a. begränsningen till 50 

personer. 

 

Informationsmöten om Hemvärnet och patrullhundsutbildning har hållits i Knivsta, 

Heby, Alunda och Östhammar av Ola Eriksson, Caroline Eriksson och Sophie 

Tjernbäck. 

 

Det nya friskvårdsinitiativet Hundmarschen genomfördes med start och mål på 

Fjällnora friluftsområde den 13 september med ca 40 deltagare. En station med 

patrullhundsverksamhet och en med räddningshundsverksamhet fanns längs sträckan 

som huvudsakligen gick i skogsterräng. 

 

Räddningshundar 

Fyra ekipage är klara för certprov som var planerat till sista oktober 2020 och fem hundar 

ska göra omprov på Delprov 2 men det är osäkert när proven kommer igång igen. Några 

planer för 2021 utöver detta finns inte. Pågående kurs ska avslutas först. 

 

Eftersöksgruppen 

Eftersöksgruppen Uppland har under 2020 utökats från 9 (två har slutat p g a flytt) till totalt 
17 aktiva ekipage.  
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Hundansvarig polis HF Karin Gäredal har ersatts av polisens HF Emma Angeria Bergqvist 
och Sandra Axebäck-Saadoun.  
 
Gruppen hade ett informationsmöte i januari på UBK, för att bjuda in och berätta om 
verksamheten. Vidare anordnade gruppen en mycket välbesökt och uppskattad prova-på-dag 
för nya ekipage den 23/2.  
 
Den 20/10 hade eftersöksgruppen en informations- och planeringsträff tillsammans med 
representanter från polisen. Medlemmarna bjöds in att delta på plats i stor föreläsningssal på 
Ultuna eller via zoom.  
 
Den 30/11 ordnades en kort teorikurs i EFP (efterforskning person) med poliserna Emma och 
Fredrik.   
 
Utöver detta har gruppen genomfört ett antal gemensamma träningar under året, dock i 
begränsad omfattning p g a covid -19. Vi har startat upp tematräningar en gång/månad och 
12/12 genomfördes en träning på temat ytsök och patrullering.  
 
Gruppen har en gemensam facebookgrupp där alla i gruppen regelbundet initierar träningar i 
sök, spår, patrullering och lydnad. 
 
Medlemmar i eftersöksgruppen hade huvudansvaret för att ordna tjänstehundens dag. Den 
planerade tjänstehundens dag 3/10 på UBK, dit vi fått många (polisen, hemvärnet, tullen, 
assistanshundar m fl) som lovat att komma och delta, fick dock tyvärr ställas in p.g.a. covid-
19. 
 
Katarina Cvek Hopkins deltog på de årliga tjänstehundsdagarna på Arlanda 8-9/2, för 
distriktets räkning. 
  
 

 

TÄVLINGSUTSKOTTET 
 
Utskottet har under året bestått av: 
 

Sammankallande: Marita Berg 

Rallylydnadsansvarig: Elisabet Lekebjer 

Lydnadsansvarig: Bengt Neteborn  

Bruksdomaransvarig: PeO Andersson 

Skyddsansvarig: Sven-Eric Svensson 

Agilityansvarig: Petra Strand 

Sekreterare: Ulrika Skarp  

Året präglades som överallt av Covid-19 och en stor del av verksamheten på prov- och 
tävlingssidan blev inställd. Nedan följer en sammanställning av det som trots allt blev av. 
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MÖTEN I DISTRIKTET 
 

Lokala rallylydnadsmöten på klubbnivå tidigt år 2020 inför regelrevideringen. 
 
Möte distriktets TÄU den 27/2. Mötet hölls hos PeO Andersson. Vi bjöds på en 
mycket god förtäring. 
 
Distriktets planeringsmöte hölls digitalt med klubbarna inför 2021 års 
tävlingsverksamhet den17/8. 
 

DISTRIKTETS DELTAGARE PÅ CENTRALA 
MÖTEN/KONFERENSER 

 
Årets planerade regelkonferenser genomfördes inte på grund av Covid 19. 
 
De flesta av rallylydnadsdomarna i Uppland har deltagit i centrala 
rallylydnadsdomarkonferenser online.  
 

NYA FUNKTIONÄRER/FUNKTIONÄRER SOM SLUTAT 
 

Fyra skyddsfiguranter har utbildats. Två från M-SBK har genomfört slutprov och en 
från ÖBK och en från M-SBK har ej genomfört slutprov på grund av Covid 19. 
 
Agneta Johansson har slutat som rallylydnadsdomare. 
 
Två lydnadsdomare har slutat, Lennart Ek och Sandra Jansson. 
 
Ulf Domeij har slutat som bruksdomare. 
 

ÖVRIGA UTBILDNINGAR/ KONFERENSER I DISTRIKTET 
 

Årets planerade konferenser för domare och tävlingsledare Bruks och Lydnad ställdes 
in på grund av Covid 19. 
 
Anna-Carin Karlson har hållit en kurs för tävlingsledare Lydnad. 
 
Pia Selin UBK har under året hållit en digital licensutbildning för skydd med deltagare 
från flera distrikt. 
 
En utbildning för tävlingsledare i Lydnad påbörjades under året och väntas vara klar 
under 2021, webbaserad med Marita Neteborn som ansvarig. 
 
En enkät gick ut till alla domare i distriktet om det fanns intresse att vidareutbilda sig 
för att auktoriseras inom grenen patrull. Av de 14 som svarade så var 7 stycken 
positivt inställda. Vidareutbildningen har inte inletts, delvis eftersom vi inte fått 
materialet för vidareutbildning från SBK. 
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ANTAL PROV/TÄVLINGAR OCH ANTAL STARTANDE PÅ 
DESSA PROV 
 
I lydnad gjordes 575 (1097) starter på 25 (51) tävlingar. 
 
2223 (3042) rally-ekipage tävlade 2020 hos distriktets klubbar som trots pågående 
pandemi arrangerade 37 (39) officiella rallylydnadstävlingar innehållande 66 (109) 
klasser. Dessutom arrangerade Väsby BK ett lag-SM online med 171 starter. 
 
I agility ställdes nästan alla tävlingar in men 1 (23) tävlingsdag med 199 (7070) 
startande kunde genomföras. 
 
I bruks gjordes 94 (81) prov med 164 (369) startande.  
 
I IGP/Mondioring gjordes totalt 93 starter. 
 

DOMARE FRÅN DISTRIKTET SOM DÖMT 
NATIONELLA/INTERNATIONELLA MÄSTERSKAP  

 
Inga sådana mästerskap genomfördes under året. 
 

DISTRIKTSMÄSTARE 
 

Endast två distriktsmästerskap genomfördes på grund av Covid 19. 
 
Rapport: GULD: Lena Sundqvist med Vindögats Tango, Knivsta BK GRATTIS! 
 
Rallylydnad: GULD Gunilla Byberg, Yuni, Uppsala BK GRATTIS! 
 
 
DISTRIKTETS DELTAGARE PÅ 
NATIONELLA/INTERNATIONELLA MÄSTERSKAP (INKLUSIVE 
PLACERINGAR) 
 
Inga nationella mästerskap genomfördes på grund av Covid 19. 
 

 
ÖVRIGT 

 
Skyddslicenser 
 
Under året har Hampus Stavem varit ansvarig för licensgivning och har utfärdat: 

Tävlingslicenser SvSkydd: 21 st  
Träningslicenser MR: 11  
Personliga tävlingslicenser SvSkydd: 3 st  
Personliga träningslicenser MR: 0 st  
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UTKOTTET för AVEL och HÄLSA 
 
Utskottet har bestått av Jenny Nyberg och inga fler. Det har medfört att det ibland tagit lång 
tid innan mail har besvarats och att planerade aktiviteter fått ställas in pga jobb. Utskottet 
skulle må väldigt bra med ett tillskott av minst 2 personer till.  
 
Vi börjar med lite siffror: 
Antal genomförda MH: 32 st = 228 hundar.  MT: 7 = 47 hundar.  
Exteriörbeskrivningar: 3 = 36 hundar. MT2017: 1 st = 8 hundar. 
 
2020 började med ett distriktsmöte på Bro-Håbo BK med en genomgång av de nya 
utförandeanvisningarna som började gälla 200101. De största ändringarna gällde moment 3, 7 
och 10. Även andra mindre ändringar gicks igenom och förtydligades. 
  
Sedan kom Covid-19 och gav oss nya utmaningar. Vi fick rätta oss efter nya restriktioner var 
3:e vecka där allt mellan deltagarantal och regionstillhörighet reglerades fram och tillbaka. 
Det var en tuff vår för många, men det skulle tyvärr bli värre. 
 
Vår verksamhet har kunnat rulla på trots faran av viruset. Vi har varit utomhus, kunnat hålla 
avstånd och kalla ekipage till separata starttider. 
 
Under våren meddelade SKK och SBK att ingen funktionär skulle tappa sin auktorisation 
under 2020 med anledning av många inställda aktiviteter och risken för att smittas av Covid-
19. Även funktionärer över 70 år avråddes från att vistas på klubbar och aktiviteter. SKK 
meddelade även en 10 personers gräns, inklusive funktionärer. 
Sommaren kom och många började se ljuset igen. FHM släppte på många av sina restriktioner 
medan SKK valde ett maxantal på 50 personer. Detta gjorde dock att många MH:n och MT:n 
trots allt blev av.  
 
Några rasklubbar har haft figurantutbildningar där vi fått 5 nya figuranter och 1 uppdaterad 
med avståndslek. Fler utbildningar var planerade men fick ställas in. En Testledare MT har 
påauktoriserats under våren. 
 
 
 
 
PR-INFO 
 
Hemsidan har liksom tidigare att uppdateras kontinuerligt. Anne-Christine Stareborn har varit 
webbansvarig.  
 
Adressen är: www.sbkuppland.se 
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DESSUTOM 
 
I distriktet har satsningarna på friskvård och specialsök fått utrymme under året: 
 
Friskvård 
 
Ansvarig: Sofia Lovén 
 
Under året har flera Friskvårdsinstruktörsutbildningar hållits på olika platser i landet, vilket 
har resulterat i fler utbildade SBK Friskvårdsinstruktörer. Hundmarschen har gått av stapeln 
vid flera tillfällen, nu senast mot slutet av året i en digital version. Flera Löpskolor har 
erbjudits kostnadsfritt via Facebookgruppen "Upp och Hoppa - Sund med Hund" under 
sommaren och hösten, för att hålla intresse och motivation uppe hos klubbarnas medlemmar 
när många andra aktiviteter ställts in på grund av pandemin.  

 

Specialsök 

Ansvarig: Mona Almqvist 

Arbetet med att ta fram officiella regler för SBKs nya kommande provform Specialsök  
(SPS) pågår. Dock är det inte rimligt att provformen kan bli officiell till 2022, som planerat, 
på grund av Covid19. FS har beslutat att skjuta på tidsplanen och att inte fastställa något 
slutdatum. Anledningen är att det behövs fler prov att utvärdera för arbetet med reglernas 
utformning. Vilket har begränsats p.g.a. pandemin.    
 
Det finns från projektgruppen en önskan om att klubbarna ska ordna SPS- prov och gärna då 
även klass 2 och 3. Så länge proven är inofficiella går det bra att anmäla till vilken klass man 
vill. Uppflyttningssystemet är ännu inte färdigt.  
 
Utkastet till inofficiella regler daterat 2020-05-23 gäller tillsvidare.    
Regeländringar kan göras fortlöpande och då uppdateras detta på SBKs hemsida.  
 
Specialsökskurserna har varit (och är) mycket populära och har snabbt blivit fulltecknade med 
flertalet reserver.  
 
Det har även certifierats nya SPS-instruktörer under året.    
 
Under hösten blev det möjligt att anmäla till provledarutbildningen. Då intresset var mycket 
stort blev antagningsbeskeden något försenade och utbildningen kom därför inte igång i 
december som planerat. Utbildningen startar istället i januari och sker individuellt. Därför 
kommer den att kunna genomföras trots rådande restriktioner men bedöms ta något länge tid.  
Dock max 12 månader.  
 
Distriktet har haft ett informationsmöte med Michael Hedman för SBK-certifierade SPS 
instruktörer den 2 november vid Knivsta BK. Det har även arrangerats inofficiella SPS-prov 
på några klubbar i distriktet: Tierp, Uppsala och Bro-Håbo.  
 
För mer information besök: www.brukshundklubben.se/specialsok   
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Uppsala 21 mars 2021 
 
 
 
Sven-Eric Svensson   Marita Berg 
 
 
 
Göran Hagberg   Petra Strand  
  
 
 
 
Carola Hag    Richard Karlén 
 
 
 
 
Jenny Nyberg   Ola Eriksson 
 
 
 
 
Anne-Christine Stareborn   


