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År 2021 blev ytterligare ett år som präglades av  
covid-19. Trots detta har antalet medlemskap legat 
på en fantastisk nivå. När vi inledde året hade vi ca 
70 000 medlemskap och vid årets utgång låg antalet 
på strax under 75 000 stycken. Detta är en ökning 
med drygt 5 procent vilket är glädjande.  

Baksidan med pandemin är givetvis begräsning-
arna i att kunna mötas fysiskt. Även om vi i stor 
utsträckning försökt ställa om i stället för att ställa 
in har de fysiska kontaktytorna ändå begränsats. 
Många större arrangemang, konferenser och utbild-
ningsinsatser tvingades att ställas in eller fick hållas 
digitalt. På lokal nivå har dock mycket verksamhet 
kunnat genomföras mot bakgrund av att det gått att 
samlas i mindre grupper och hålla till utomhus. Ett 
av grundfundamenten i vår verksamhet är trots allt 
de fysiska mötena på klubben, utbildningen, konfe-
rensen eller eventet. Dessa tillfällen ökar möjlighet 
till samsyn, samhörighet och erfarenhetsutbyten. 
Effekterna av den reducerade möjligheten att träffas 
fysiskt är svåra att mäta men ett arbete kvarstår för 
att arbeta bort konsekvenserna av det sociala tom-
rum som uppkommit med anledning av pandemin. 

Den digitala utvecklingen har pågått under året. 
Den har gått framåt i rasande fart. I stort sett alla 
våra föreningar har anslutit sig till vårt centrala 
avtal med Zoom och använder detta frekvent som 
mötesverktyg, SBK Utbildning växer och fler 
utskott väljer att nyttja plattformen för att effekti-
visera delar av sina utbildningar i syfte att gynna 
användare och möjligheten till deltagande. 

Utvecklingen av det nya CMS:et (Content Manage-
ment System) med den nya klubbwebben har i stort 
sett färdigställts under året och kommer att lanse-
ras under första kvartalet 2022. Beslut om att byta 
medlemssystem fattades under året som en följd av 
starka önskemål i organisationen samt integrationen 
med det nya CMS:et. Även SBK Tävling är under 
utveckling och målet är en användaryta där varje 
användare får upp sin egen profil med valda delar 
i Mitt SBK. Detta förutsätter integrationer mellan 
systemen och skapar stora möjligheter framåt. 

Under 2020 fick Svenska Brukshundklubben dispens 
från Svenska Kennelklubben (SKK) att skjuta på 
regelrevideringen ett år då vi hade förhoppningar 
om att kunna genomföra fysiska regelkonferenser. 
Detta kom att bli omöjligt p.g.a. pandemin men 
trots detta har förslag på nya regler för samtliga 

våra prov, beskrivningar, tester och tävlingar tagits 
fram genom digitala regelkonferenser med berörda 
instanser och regelverken är nu överlämnade till 
SKK för att fastställas och därefter träda i kraft 
från och med årsskiftet 2022/2023. Vi har också 
verkat för att kunna bereda nödvändiga generella 
dispenser under pandemin i syfte att möjliggöra för 
både deltagare och funktionärer att kunna vara med 
och verka, både under året och framåt. 

2017 gav Kennelklubben avslag för det reviderade 
mentaltest (MT) som Svenska Brukshundklubbens 
kongress klubbat igenom. Efter detta har det bedri-
vits ett idogt arbete med förankring och testverk-
samhet för att kunna lämna in ett reviderat förslag 
till nästa revidering. Detta arbete är nu klart och 
har skickats till SKK för beslut. 

Året som gått har inom den frivilliga försvarsverk-
samheten präglats av ett otroligt fint samarbete med 
övriga frivilliga försvarsorganisationer i gemen-
samma frågeställningar gentemot våra uppdragsgi-
vare. Med starkt fokus och målmedvetenhet har vi 
tillsammans arbetat för de bästa förutsättningarna 
för våra frivilliga och de personer som lägger ned tid 
och engagemang i vår verksamhet. Det har bland 
annat handlat om höjda arvoden och avtalsfrågor. 

Vi har under året förhandlat med Myndigheten för 
delaktighet för att kunna ta hand om assistanshund-
verksamheten ytterligare ett år. Detta känns viktigt 
för en stabil tillvaro för våra assistanshundekipage. 

Efter ett omfattande arbete där inkludering och 
medinflytande varit viktigt har nu hållbarhetsar-
betet landat i specifika områden att omhänderta. 
Tydligast är signalen om att vi behöver arbeta mer 
med social hållbarhet i vår förening. Som avgående 
generalsekreterare hoppas jag att detta kommer att 
vara prioriterat även i framtiden. Det är bara på 
det sättet vi kommer 
vidare tillsammans, 
genom att arbeta med 
samhörighet, gemen-
skap och en stark 
vi-känsla.

Översikt
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SAMARBETEN 
Svenska Brukshundklubben (SBK) har nära kon-
takt med myndigheter, organisationer, företag 
och enskilda personer. Samarbete med omvärlden 
är viktigt för att upprätthålla det förtroende som 
Brukshundklubben har och för att öka förståelsen 
för våra verksamheter. 

ANDRA HUNDORGANISATIONER 
Brukshundklubben är ansluten till paraplyorganisa-
tionen Svenska Kennelklubben (SKK) och är deras 
största specialklubb. Vi har ett nära samarbete med 
SKK i frågor kring hund, organisation och vår ställ-
ning som Sveriges största utbildare av hundägare.

Sveriges Hundungdom (SHU) erbjuder medlemmar 
dubbla medlemskap och många väljer därför Bruks-
hundklubben som sin specialklubb. Samarbetet med 
SHU utgör en viktig rekryteringsbas och många 
gemensamma träffytor. 

Svenska Draghundsportförbundet (SDSF) bedriver 
hundkörning i tävlingsform. SDSF ansvarar för 
tävlingsverksamheten och Brukshundklubben för 
meritering av hundar. I vårt samarbetsavtal stödjer 
vi SDSF ekonomiskt då våra medlemmar deltar i 
deras verksamhet. 

VÅRA UPPDRAGSGIVARE 
Brukshundklubben är en bland flera frivilliga för-
svarsorganisationer. 

Utbildning av tjänstehundar för försvaret och civil 
verksamhet sker i nära samarbete med Försvars-
makten (FM), Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) och Sjöfartsverket. 

Nämnda myndigheter har gett ett mycket värdefullt 
stöd till vår tjänstehundsverksamhet. Brukshund-
klubben har också uppdrag från Myndigheten för 
delaktighet att agera stödfunktion och kvalitetssäk-
rare för assistanshundverksamheten i Sverige.

ÖVRIGA SAMARBETEN 
Genom vårt medlemskap i Studiefrämjandet kan 
vi genomföra utbildning i en folkbildningsinriktad 
anda. Tack vare vår omfattande kursverksamhet är 
vi en av Studiefrämjandets största medlemmar. 

I vårt centrala samarbetsavtal är de viktigaste om-
rådena utbildningar för våra handledare, instruktö-
rer, lärare och funktionärer. 

Daglig motion och naturupplevelser hör hundägan-
det till. Brukshundklubbens verksamheter främjar 
friluftslivet för medlemmarna. 

Som medlem i Svenskt Friluftsliv vill Brukshund-
klubben bidra till folkhälsa genom att uppmana alla 
Sveriges hundägare till ett aktivt liv tillsammans 
med hunden. 

Utbildningen av sjöräddningshundar sker i samar-
bete med Sjöräddningssällskapet. Deras hjälp vid 
utbildningen är av stor betydelse för de färdiga 
ekipagens förmåga vid skarpa insatser. 

Brukshundklubben är medlem i centralförbundet 
Folk och Försvar och i den internationella rädd-
ningshundsorganisationen, Internationale Rettungs-
hundeorganisation (IRO). 

Samarbetsavtalet med Agria Djurförsäkring AB 
genererar bland annat medlemsrabatter på hundför-
säkringar och ersättning till förbundet för utbild-
ningsfond, mästerskap, stipendier med mera. Vi har 
även representanter i Agrias produktråd och Agrias 
skadeprövningsnämnd. 

Magnusson Petfood AB var även under 2021 vår 
samarbetspartner från hundfoderbranschen. Samar-
betet genererade ekonomiskt bidrag till våra SM-
arrangörer samt ett givande utbyte kring marknads-
föring och event. 

Regionala och lokala sponsorer har under 2021 
bidragit med medel till Brukshundklubbens olika 
arrangemang. Distrikt, ras- och lokalklubbar har 
fått värdefullt stöd från myndigheter, organisatio-
ner, företag och enskilda personer.

Samarbeten 

Myndigheter, organisationer & företag

Vi vill rikta ett varmt tack till samtliga partners  
och uppdragsgivare för ett givande samarbete under året!
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DISTRIKT OCH LOKALKLUBBAR
Antalet distrikt är 18 stycken. Under året bytte 
Smålandsklubben Emådalens Brukshundklubb 
namn till Högsby Brukshundklubb. Laxå Bruks-
hundklubb upphörde i Närkedistriktet liksom Kinda 
Brukshundklubb i Östgötadistriktet. I Hallandsdi-
striktet bildades Hallabergs Brukshundklubb. Vid 
utgången av 2021 ingick 281 lokalklubbar i Svenska 
Brukshundklubben. 

Under året inleddes en process inför Svenska VEO 
rasklubbens anslutning till Brukshundklubben.

Med anledning av covid-19 och med hjälp av ge-
nerella dispenser från Svenska Kennelklubben 
genomfördes för första gången digitala års- eller 
fullmäktigemöten i många av våra föreningar. 
Brukshundklubben hade under året ett antal 
dispenser från normalstadgarna för att förenkla 
föreningsarbetet under pandemin.

Blekinge (6)
Karlshamn, Karlskrona, Olofström, Ronneby, Röde-
by och Sölvesborg.

Dalarna (10)
Avesta, Borlänge, Falu, Gagnef-Floda, Hedemora-
Säter, Ludvika, Malung-Sälen, Mora, Nedansiljan 
och Särna-Idre.

Gotland (3)
Norra Gotland, Södra Gotland och Visby.

Gävleborg (12)
Bollnäs, Edsbyn, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Järvsö, 
Ljusdal, Ockelbo, Sandviken, Skutskär, Söderhamn 
och Valbo.

Halland (7)
Falkenberg, Hallaberg, Laholm, Oskarström, SBK:s 
Halmstadsavdelning, Ullared och Varberg.

Mellannorrland (16)
Brunflo, Härnösand, Kramfors, Matfors, Njurunda, 
Ragunda, Sollefteå, Strömsund, Sundsvall, Timrå, 
Västra Härjedalen, Västra Medelpad, Åre, Örn-
sköldsvik, Östersund och Östra Härjedalen.

Närke (11)
Askersund, Degerfors, Frövi, Hallsberg, Knottebo, 
Kopparberg, Kumla, Lindesberg, Nora, Örebro och 
Örebro Hundsällskap.

Skaraborg (17)
Billinge, Brännebacka, Falbygden, Götene, Habo, 
Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Mullsjö, 
Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Tomten, Töreboda 
och Vara-Grästorp.

Skåne (33)
Bjuv, Burlöv, Eslöv, Forsakar, Göinge-Broby, 
Helsingborg, Hässleholm, Höganäs, Hörby, Höör, 
Kristianstad, Landskrona, Lomma, Lund, Marka-
ryd, Osby, Råådalen, SBK:s Malmöavdelning, Sim-
rishamn, Sjöbo, Skanör-Falsterbo, Skurup, Svalöv, 
Svedala, Söderåsen, Tollarp, Trelleborg, Tygelsjö, 
Veberöd, Ystad, Åhus, Ängelholm och Örkelljunga.

Småland (32)
Aneby, Eksjö, Emmaboda, Forserum, Gislaved 
Västbo, Gnosjö, Hultsfred, Höglandet, Högsby, Jön-
köping, Kalmar, Lesseboorten, Ljungby, Mönsterås, 
Njudung, Nybro, Nässjö, Oskarshamn, Saxnäs, Skil-
lingaryd Attila, Smålandsstenar, Sommenbygden, 
Sävsjö, Tingsryd, Torsås, Tranås, Vetlanda, Värna-
mo, Växjö, Åseda-Lenhovda, Älmhult och Öland.

Stockholm (13)
Danderyd-Täby, Järfälla, Lidingö, Mälarö, Nacka, 
SBK:s Stockholmsavdelning, Solna-Sundbyberg, 
Stockholms Södra, Tyresö, Waxholm, Vällingby, 
Värmdö och Österåker.

MEDLEMMAR

Medlemmar 2021 2020
Procentuell 

skillnad 
2020/2021

2019 2018 2017 2016

Medlemskap 74 252 70 556 5 % 68 676 66 197 65 880 66 002
Medlemmar 60 446 57 252 5 % 55 726 54 195 54 485 54 922

Organisation
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Sörmland (12)
Botkyrka, Eskilstuna, Flen, Gnesta-Trosa, Haninge, 
Hölö-Mörkö, Katrineholm, Nyköping, Nynäshamn, 
Oxelösund, Strängnäs och Södertälje.

Uppland (13)
Alunda, Bro-Håbo, Enköping, Heby, Häverö, 
Knivsta, Märsta-Sigtuna, Roslagen, Tierp, Uppsala, 
Vallentuna, Väsby och Östhammar.

Värmland-Dal (20)
Arvika, Bengtsfors, Ed, Filipstad, Forshaga, 
Grums, Hagfors, Hammarö, Hällefors, Karlskoga, 
Karlstad, Kil, Kristinehamn, Mellerud, Munkfors, 
Sunne, Säffle, Torsby, Åmål och Årjäng.

Västmanland (9)
Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, Kö-
ping, Sala, Skultuna, Surahammar och Västerås.

Västra (29)
Ale, Alingsås, Angered, Borås, Elfsborg, Färgelan-
da, Göteborg-Mölndal, Herrljunga, Kind, Kungs-
backa, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Lysekil, Mark, 
Munkedal, Orust, Partille, Råhagen, SBK:s Göte-
borgsavdelning, Stenungssund, Strömstad, Tanum, 
Tjörn, Torslanda-Öckerö, Trollhättan, Uddevalla, 
Ulricehamn och Vänersborg.

Östergötland (12)
Boxholm, Finspång, Gamleby, Linköping, Mjölby, 
Motala, Norrköping, Söderköping, Vadstena, Valde-
marsvik, Vimmerby och Västervik.

Övre Norrland (26)
Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Haparanda, Holm-
sund, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Lappmarken, 
Luleå, Lycksele, Malmen, Malå, Nordmaling, 
Norsjö, Piteå, Skellefteå, Sorsele, Storuman, Umeå, 
Vilhelmina, Vännäs, Åbyn-Byske, Åsele, Älvsby och 
Överkalix.

FÖRTJÄNSTMEDALJ
Utdelades till Svenska Kennelklubbens avgående 
VD, Ulf Uddman, i samband med kennelfullmäktige.

FÖRTJÄNSTTECKEN

Förtjänsttecken 2021 2020 2019

Guld 50 51 59
Silver 118 80 69
Brons 191 165 160

RASKLUBBAR (18 ST)
Svenska Australian Cattledogklubben 
Svenska Australian Shepherdklubben 
Svenska Beauceronklubben 
Rasklubben för Belgiska Vallhundar 
Svenska Bouvierklubben
Svenska Boxerklubben
Svenska Briard- och Picardklubben 
Svenska Chodský pesklubben 
Svenska Collieklubben
Svenska Dobermannklubben 
Rasklubben för Hollandse Herdershond 
Svenska Hovawartklubben
Svenska Kelpieklubben
Svenska Riesenschnauzerklubben 
Svenska Rottweilerklubben
Rasklubben för Rysk Svart Terrier 
Svenska Schäferhundklubben
Vit Herdehundklubb

    Patrullhund, unghund, valp 
Foto: Nils Petter Nilsson
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Kongressen 2021

§ 22 FS FÖRSLAG NR 2 
– Stadgeändring i Svenska Brukshund
klubbens grundstadgar  

Ärende: Kongressen biföll enhälligt 
förbundsstyrelsens förslag på stadgeändringar 
rörande mindre justeringar/kompletteringar samt 
justering av § 10 moment 2 valordning. 

Uppföljning: Stadgeändringen är inskickad till 
Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté som 
också har fastställt justeringarna att gälla från 
2021-07-01. 

§ 23 MOTIONER 2021 
De förslag som kongressen beslutade om 2021 är 
omhändertagna. 

– Motion 1 angående utveckling av  
medlemsregistrering 
Motionen ansågs av kongressen vara besvarad. 
Ett nytt medlemssystem är under utveckling och 
planeras gå i drift under 2022 års första kvartal. 

– Motion 2 angående ungdomsarbete inom 
Svenska Brukshundklubben 
Motionen avslogs av kongressen. Ungdomsfrågan 
har varit en aktuell fråga i förbundsstyrelsens 
arbete och i UG ungdom inom utskottet för 
organisation under året.

Kongressen 2019

§ 21/2020 MOTION NR 7 
– Företräde vid bruksprov för  
brukshundraserna 

Ärende: Kongressen beslutade i enlighet med 
förbundsstyrelsens förslag att avslå motionen men 
uppdrog åt förbundsstyrelsen att arbeta vidare med 
frågan enligt förbundsstyrelsens yttrande. 

Uppföljning: Arbetsgrupp är tillsatt och benämnd 
AG rörligt bruksprov.

 

Uppföljning 
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Therese Palm
generalsekreterare

Åsa Tiderman
suppleant

Anneli Hultman
1:e vice ordförande

Anders Östling
ledamot

Peter Lind
ledamot

Fredrik Berg
ledamot

Piia Nora
förbundsordförande

Barbro Olsson
2:e vice ordförande

Lars Carlborg
skattmästare

Arne Jonsson
ledamot

Förbundsstyrelsen

Gunilla Andersson
ledamot

Elisabeth Arebark
suppleant

Carin Josefsson
suppleant

SAMMANTRÄDEN
Under året har förbundsstyrelsen (FS) haft 26 protokollförda 
sammanträden och det verkställande utskottet (VU) har haft 17 
protokollförda sammanträden. De allra flesta har varit digitala.

HÄNDELSER
Med anledning av covid-19 genomfördes både organisationskon-
ferensen och kongressen i digital form. Samtliga FS-samman-
träden, utom två, genomfördes också digitalt. I oktober repre-
senterade åtta delegater från förbundsstyrelsen vid Svenska 
Kennelklubbens Kennelfullmäktige som hölls i Göteborg.

VERKSTÄLLANDE UTSKOTT
Piia Nora, Anneli Hultman, Barbro Olsson och Lars Carlborg.
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FS GRUPPER & STYRGRUPPER
Arbetsgrupper (AG), beredningsgrupper (BG) och 
projektgrupper (PG).

AG collie (t.o.m. 2021-02-05)
Kirsten Silow Örnberg sammankallande, Liza 
Hasselquist, Alf Karlström och adjungerad Fredrik 
Berg.

AG kommunikation och digitalisering  
(t.o.m. 2021-08-27)
Gunilla Andersson sammankallande, Fredrik Olsson 
och Kirsten Wretstrand.

AG rörligt bruksprov (fr.o.m. 2021-10-01)
Bemannas under 2022.

AG sund och hållbar hundhållning  
(fr.o.m. 2021-08-27)
Peter Lind sammankallande, Stefan Björkman, Ann 
Essner, Catarina Kjellerstedt, Gunilla Pöchhacker 
och Kristina Svensson.

AG översyn deltagaravgifter  
(fr.o.m. 2021-10-01)
Lars Carlborg sammankallande, Lars Czylwik och 
David Lundgren.

BG disciplin
Sven-Eric Svensson sammankallande, Lotten Blom-
qvist, Daniel Granqvist och Helén Wallman.

BG förtjänstmedalj
Staffan Thorman sammankallande, Karin Sejnell 
och Therese Palm (GS).

PG definition av brukshundras  
(fr.o.m. 2021-10-01)
Bemannas under 2022.

PG hållbarhet (t.o.m. 2021-08-27)
Therese Palm (GS) i samverkan med Anna Lind-
stedt (medlem tillika Partner and Senior Advisor på 
Ethos International).

PG historik (t.o.m. 2021-02-26)
Staffan Thorman sammankallande och Staffan 
Nordin.

PG kvalitetssäkring och certifiering
Therese Palm sammankallande (t.o.m. 2021-11-14), 
Peter Lind sammankallande (fr.o.m. 2021-11-15), 
Arne Jonsson, Eva-Karin Sjödin, Katarina Norberg, 
Pelle Karlsson, BG Karlsson, Mikael Hedman, Åsa 
Almgren, Kerstin Hjelm, Maria Norrbom, Susanne 
Nyström och Christina Radeby.

PG SM-arrangemang (t.o.m. 2021-11-17)
Göte Karlsson sammankallande, Billy Andersson, 
Anders Brorsson, Nina Christoffersson, Per-Olov 
Eriksson, Jeanette Forssman och Lennart Larsson.

PG specialsök
Ola Folkesson sammankallande, Maria Gabrielsson, 
Annica Johansson, Susanne Kihl, Maria Lundin och 
Peder Nimrodsson.

Styrgrupp specialsök
Ola Folkesson sammankallande, Therese Palm (första 
halvåret), Anders Östling och Anneli Hultman.

PG utskottsöversyn
Ionie Oskarson sammankallande. Tobias den Braver, 
Barbro Olsson och Pia Westergren Löf (t.o.m. 2021-
12-04).

REPRESENTATION
Agrias produktråd, smådjur
Barbro Olsson och Therese Palm (GS) suppleant.

Agrias skadeprövningsnämnd, smådjur
Barbro Olsson och Therese Palm (GS) suppleant.

Folk och Försvar
Jöran Wikbladh och Piia Nora.

Frivilligorganisationernas  
samarbetskommitté (FOS)
Therese Palm (GS).

Svenskt Friluftsliv
Therese Palm (GS).

Sveriges Hundungdoms representant-
skapsmöte
Fredrik Berg och Noomi Eriksson (deltog inte pga. 
restriktioner).

Studiefrämjandets förbundsstämma
Arne Jonsson och Anders Östling.

REVISORER
Ordinarie revisorer: Auktoriserad revisor Kerstin 
Hedberg och lekmannarevisor Klas Nordblom. 

Revisorssuppleanter: Auktoriserad revisor Bengt 
Beergrehn och lekmannarevisor Göran Tillberg.

VALBEREDNING
Anna Persson sammankallande, Anders Brorsson, 
Annika Hansson, Peter Sjöberg och Helén Wallman.
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ORGANISATIONSKONFERENSEN
2021 års organisationskonferens genomfördes p.g.a. 
covid-19 som digitalt videomöte via Zoom den 5–7 
februari. Konferensen bestod av tre separata delar 
som kompletterades med gemensamma program-
punkter. Ett upplägg som prövades med gott resul-
tat 2020. De tre delarna bestod av distriktsforum, 
rasklubbsforum och ett centralt forum.

KONGRESSEN
Den 8 maj genomfördes kongressen i digitalt format 
för andra året i rad p.g.a. covid-19. Även detta år 
genomfördes två förberedande digitala diskussions-
forum i april.

De digitala diskussionsforumen behandlade de frågor 
som skulle komma att beslutas på kongressen. Syftet 
var att bereda diskussionsmöjligheter för att i en de-
mokratisk anda fatta kloka beslut vid kongressen.

Verksamhetsberättelse, ekonomi, motioner och för-
slag gicks igenom och det fanns tid för djupgående 
diskussioner.

Kongressen behandlade bland annat förslag om 
stadgeändring i organisationens grundstadgar samt 
två motioner. Vidare utsåg kongressen avgående 
FS-ledamoten Stefan Dahlhielm till hedersledamot i 
Svenska Brukshundklubben.

KENNELFULLMÄKTIGE 
Svenska Kennelklubben håller sitt fullmäktige vart-
annat år. År 2021 genomfördes det den 23–24 okto-
ber på Gothia Towers, Svenska Mässan i Göteborg. 
Brukshundklubben var representerat med åtta dele-
gater från förbundsstyrelsen. Årets kennelfullmäk-
tige bjöd på många förslag och nästan 40 motioner 
där vissa motioner berörde Svenska Brukshundklub-
ben mer än andra. Brukshundklubben stod för fyra 
inlämnade motioner samt var delmotionär i ytter-
ligare två motioner. På Kennelfullmäktige valdes 
en ny ordförande, Thomas Uneholt, samt några nya 
ledamöter. Under en ceremoni avtackades avgående 
VD Ulf Uddman.

BRUKSHUNDSERVICE  
SVERIGE AB 
Det av Brukshundklubben helägda serviceföretaget 
Brukshundservice Sverige AB (org.nr. 556448–6453) 
bildades 1992 för att hantera administrativ service 

Verksamhet
såsom hyra av lokaler, maskiner, inventarier samt 
förlagsverksamheten.

Styrelse
Ordförande: Piia Nora 
Ledamot: Anneli Hultman, Barbro Olsson och Lars 
Carlborg  
VD: Therese Palm (GS).

MARKNADSFÖRING
Utifrån kongressens fokusområden jobbar förbun-
det med marknadsföring för att stärka Svenska 
Brukshundklubbens varumärke, synliggöra organi-
sationens mål och vision samt bidra till att förankra 
centrala beslut i organisationen.

Ett övergripande mål med förbundets marknadsfö-
ringsarbete, oavsett fokusområde, är att underlätta 
för klubbarna att rekrytera nya medlemmar och att 
få fler medlemmar att stanna kvar, för att på så sätt 
öka vårt medlemsantal.

Mässor och event
Svenska Brukshundklubben inledde året med att 
finnas på plats på Clarion Hotel Arlanda för att 
erbjuda aktiviteter för dem som valde att fira ett 
raketfritt nyår. Aktiviteterna som arrangerades var 
både uppskattade och välbesökta. Övriga mässor 
ställdes in på grund av pandemin. Vi kunde dock 
delta digitalt på den nya mässan Nordic Dog Days 
som ställdes om från ett fysiskt event till digitalt. 
Svenska mästerskapen i lydnad och rallylydnad 
ställdes in med kort varsel på grund av ändrade 
restriktioner. Även SM i mondioring ställdes in. SM 
i bruks och IGP delades upp och genomfördes utan 
publik. 

SPONSRING 
Tillsammans med företaget Adviser Sales har för-
bundet jobbat för att skapa långsiktiga samarbeten 
med företag som stärker och synliggör Brukshund-
klubbens varumärke. Avtalet med Adviser sades 
upp och upphörde vid årsskiftet. Förbundet kommer 
från och med 2022 att själv hantera befintliga och 
framtida sponsorer.

Agrias avtal löper över hela 2022 och Magnusson 
Petfood AB förlängde sponsringsavtalet till och med 
31 januari 2022.

Generellt ser vi att partners i större utsträck-
ning väljer att skriva avtal på kortare perioder än 
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tidigare. De kortare avtalsperioderna ger oss större 
flexibilitet, men samtidigt svårigheter att jobba 
långsiktigt med till exempel sponsring av våra mäs-
terskap.

KANSLIET 
Förbundskansliets uppdrag är att stödja förbunds-
styrelsens arbete och uppdrag. Förbundskansliet 
ligger i Farsta utanför Stockholm. Kansliet har, sett 
till antal tillsvidaretjänster, 17 anställda, tre tjäns-
ter på uppdrag finansierade av projektmedel utifrån, 
samt tre ytterligare projektanställningar. Under 
året har en medarbetare varit föräldraledig halva 
året, varför vi haft föräldravikariat fördelat på två 
olika personer. En pensionsavgång har ersatts av 
nyanställning. En anställd har varit tjänstledig  
100 procent.

Arbetsuppgifterna handlar primärt om att admi-
nistrera verksamheten och effektuera förbundets 
(inklusive utskottens) beslut. Kansliet servar den 
centrala organisationen, distrikt, rasklubbar, lokal-
klubbar och enskilda medlemmar i dagliga fråge-
ställningar.

Kansliet har under 2021 arbetat med digital utveck-
ling där allt arbetsmaterial flyttats från den fysiska 
servern till molnet och den centrala organisationen 
har implementerat Office 365 fullt ut. Ett omfattande 
utbildningsprojekt kring Teams genomfördes under 
våren där nya rutiner sattes. Arbetet med den kom-
mande klubbwebben har gått på högvarv parallellt 
med implementeringen av ett nytt medlemssystem.

Medarbetarna på förbundskansliet arbetar företrä-
desvis med:

• Utveckling och stöd till användare kring för-
bundets IT-system exempelvis hemsida, SBK 
Prov, SBK Tävling, SBK Utbildning och Medlem 
Online.

• Utveckling, planering och genomförande av ut-
bildningsinsatser.

• Utveckling och genomförande av marknadsföring 
och kommunikationsinsatser.

• Ekonomiadministration inklusive planering, upp-
följning och redovisning.

• Utveckling, planering och uppföljning av myn-
dighetsuppdrag.

• Omvärldsbevakning, nätverksbyggande och ar-
bete med ständiga förbättringar.

• Kvalitetssäkring, certifieringar och utveckling av 
assistanshundverksamheten.

• Utveckla Brukshundklubbens verksamhet inom 
friskvård.

TIDNINGEN BRUKSHUNDEN
Tidningen, med reviderad upplaga om 51 900 exem-
plar, har speglat Brukshundklubbens olika verksam-
heter och varit ett forum för information och med-
lemsvård. Chefredaktör under 2021 har varit Karin 
Wandrell och ansvarig utgivare Therese Palm. 

Leverantören Roy Content AB har jobbat för att 
bibehålla och utveckla ett kvalitativt innehåll 
som speglar bredden i vår verksamhet. Tidningens 
hemsida, Facebook- och Instagramsidor har fortsatt 
ökat antal besökare. Den digitala närvaron ökade 
betydligt under året.

Med finansiering från våra partners har det digitala 
valpkitet skickats till alla nyblivna ägare till en 
hund av brukshundras i syfte att rekrytera dessa till 
valpkurser och medlemskap i rasklubbarna.

PROJEKT PROV I SPECIALSÖK
På grund av pandemin har projektets tidsplan blivit 
förskjuten då viss verksamhet inte kunde genom-
föras. Utvecklingen har ändå fortsatt utifrån vad 
omständigheterna har tillåtit. Regelverket har vida-
reutvecklats och ytterligare inofficiella prov genom-
fördes för att kunna utvärdera dessa. Tre domarkon-
ferenser, varav två på distans, genomfördes under 
året. Den första provledarutbildningen startade och 
de första provledarna examinerades.

SBK-SHOPEN
Shopen erbjuder produkter till privatpersoner och 
klubbar. I den mån det har varit möjligt har shopen 
erbjudit rabatterade priser vid försäljning av viss 
kurslitteratur till våra klubbar.

DISPENSER
För att kunna genomföra verksamhet under det 
gånga året och samtidigt uppfylla de restriktioner 
som begränsat densamma har Svenska Brukshund-
klubben haft löpande kontakt med Svenska Ken-
nelklubbens centralstyrelse (SKK/CS) för beslut 
gällande generella dispenser.

Respektive huvudman för prov-, tävling- och be-
skrivningsregelverk har under året haft mandat att 
besluta om begränsningsregler. Detta för att kunna 
bedriva verksamhet i enlighet med de direktiv som 
SKK/CS och myndigheter har utfärdat.

Som exempel har detta inneburit att bland annat  
prioriteringar har kunnat frångås, att års- och 
fullmäktigemöten har kunnat flyttas fram samt att 
deltagare kunnat tävla trots avsaknad av mentalbe-
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skrivning hund (MH). Besluten har varit många och 
konsekvensanalyserna omfattande. 

DIGITALA SATSNINGAR
Klubbwebb
Upphandlingen av ett nytt CMS (Content Manage-
ment System) pågick mellan januari och mars. Valet 
föll på Sogeti AB, ett bolag inom Cap Gemini kon-
cernen och den nya klubbwebben byggs i Umbraco.  
I slutet av mars påbörjade Sogeti AB utvecklingen 
av CMS:et. Denna utveckling har i stort sett slut-
förts under året och kansliet har jobbat med att 
uppdatera och flytta över innehållet på nuvarande 
hemsida till den nya webben under hösten. Det 
arbetet kommer att slutföras innan klubbwebben 
lanseras under första kvartalet 2022.

Medlemssystem
Beslut om att byta medlemssystem fattades som en 
följd av starka önskemål i organisationen samt för 
att få en ändamålsenlig integration med den nya 
klubbwebben. Ett noggrant arbete med att hitta  
ett nytt medlemssystem genomfördes och i oktober 
kunde avtal skrivas med Groupcare AB, ett dotter-
bolag till danska Groupcare AS. Implementeringen 
av det nya medlemssystemet Membercare med till-
hörande användargränssnitt Membersite påbörja-
des. Medlemssystemet beräknas att tas i drift under 
februari 2022.

SBK Tävling
Även SBK Tävling är under utveckling, det arbetet 
fortsätter under 2022. Som ett led i denna utveck-
ling kommer bland annat en ny front att byggas och 
SBK Tävling integreras därefter mot klubbwebben. 

Målet med de nya systemen är en användaryta där 
varje användare genom en gemensam inloggning får 
upp sin profil med utökad funktionalitet; Mitt SBK.

SBK Utbildning
Under 2021 har vi fortsatt med utvecklingen av vårt 
LMS (Learning Management System) SBK Utbild-
ning, för att standardisera, kvalitetssäkra och på 
sikt förbättra hanteringen av våra utbildningar och 
konferenser. 

Kursverktyget SBK Utbildning hade vid årsskiftet 
1 940 registrerade användare, vilka är deltagare i en 
eller flera av de sammanlagt 336 kurser som fanns 
vid mättillfället.

Majoriteten av alla användare är registrerade på 
mer än en kurs och mer än 70 procent är kontinuer-
liga användare under året. De har under året till-
sammans spenderat närmare 5 400 timmar på siten, 
varav 5 155 timmar i olika kurser.

Zoom
I samband med att pandemin bröt ut i mars 2020 
beslutade förbundsstyrelsen att göra en satsning på 
att implementera ett system för video- och webb-
konferenser för att kunna genomföra utbildningar 
och möten över mobil och dator. Zoom har varit ett 
uppskattat och välanvänt mötes- och utbildnings-
verktyg även under 2021. 

Statistik

Kanal 
Läsare/besök/följare

2021 2020 2019

Brukshunden  
TS-upplaga 51 900 49 900 48 400

brukshundklubben.se 581 000 521 635 425 759
SBK/Youtube  
– Visningar 28 999 24 605

SBK/Youtube  
– Prenumeranter 704 509

sbktavling.se 246 000 249 005 261 448
brukshunden.se 105 000 74 306 61 775
facebook.com/svenska- 
brukshundklubben 23 843 22 272 20 975

Instagram.com/ 
brukshundklubben 6 794

SBK i media 19 285* 688 2 398
facebook.com/ 
tidningenbrukshunden 2 703

sbkutbildning.se 14 182 9 963 6 317
Sbkutbildning.se/ 
You tube – Visningar 27 014

Sbkutbildning.se/You-
tube – Prenumeranter 562

* Antal träffar på sökordet ”Svenska Brukshund-
klubben”. 

Gemensam grafisk profil
Under 2021 har vi fortsatt ta fram fler anpassade 
SBK-logotyper till rasklubbar och lokalklubbar. 
Målet är att samtliga instanser i vår organisation 
har en SBK-anpassad logotyp. Samtliga distrikt har 
nu anpassade logotyper.

Anpassad  
SBK-logotyp

2021 2020 2019

SBK-logo distrikt – – 6
SBK-logo rasklubb 2 – 3
SBK-logo lokalklubb 14 19 16

Totalt: 100 % distrikt, 58 % rasklubb, 54 % lokalklubb.
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Antal listade ekipage 2021 2020 2019
Diabetes 16 16 16
Service 37 31 31
Epilepsi 3 4 4
Psykisk hälsa 78 45 45
Alarmerande hund kortisol 2 – –
Alarmerande hund migrän 1 – 1
Alarmerande hund övrigt 1 – –
Alarmerande hund smärta 1 – –
Syn 2 – –
Övrigt 2 – –
Totalt 143 96 97

Det förekommer en avvikelse jämfört med tidigare år som 
kan bero på att man inte tidigare år räknat med ekipage som 
överstiger en viss ålder. Siffrorna på listade ekipage 2021 är de 
faktiskt utbildade ekipagen som idag är fortsatt verksamma. 

Assistanshundinstruktörer 
Under 2021 har det tillkommit tre nya assistans-
hundinstruktörer. Antalet assistanshundinstruktö-
rer är såldes 33 stycken. 

Under året har vidareutbildning av assistanshund-
instruktörer inte genomförts på grund av bristande 
efterfrågan. Detta hänger troligen samman med 
pandemin då nya assistanshundinstruktörer har 
haft en begränsad efterfrågan på sina tjänster. 

Även de verksamma instruktörerna har påverkats av 
pandemin då det har varit svårt att genomföra delar 
av utbildningen med de restriktioner som varit. 

Assistanshundbedömare 
Assistanshundbedömarna har som uppgift att 
genomföra lämplighetstester, examinationer och års-
prov. Svenska Brukshundklubben har 2021 oföränd-
rat 10 godkända bedömare spridda över hela landet. 

Lämplighetstester, examinationer och årsprov 
Vi har under året kunnat genomföra tester och exa-
minationer när det har varit en lugnare fas i smitt-
spridningen. Under hösten 2021 lades stort fokus på 
att genomföra årsprov.

Frivillig försvarsorganisation och  
samhällsnyttiga hundar
Målet med verksamheten är att öka möjligheten för 
människor att få en större delaktighet i samhället 
med assistanshunden som hjälpmedel. 

Trots pandemin har vi kunnat genomföra tester och 
examinationer. Under hösten 2021 låg mycket fokus 
på att genomföra så många årsprov som möjligt.

Uppdrag
Svenska Brukshundklubben jobbar på uppdrag 
från Myndigheten för delaktighet (MFD) med att 
kvalitetssäkra verksamheten med assistanshundar 
förutom ledarhundar. I uppdraget ingår många 
aspekter av kvalitetssäkring:

• Genomföra lämplighetstest för assistanshund- 
ekipage och utföra detta över hela landet.

• Säkerställa tillgången på godkända och obero-
ende assistanshundinstruktörer.

• Ge information om godkända assistanshund-
instruktörer och ge dessa stöd.

• Rådgivning till förare, kommuner/regioner samt 
andra intressenter.

• Utveckla verksamheten så att fler får möjlighet att 
använda hunden som ett hjälpmedel i vardagen.

Projektledare
Emmelie Reinson (t.o.m. 2021-10-30) och Lena  
Larson (fr.o.m. 2021-11-01).

Arbete mot kongressens fokusområden

Hållbarhet
Under 2021 har vi fortsatt vårt deltagande i arbetet 
med att ta fram en standard för assistanshundar på 
EU-nivå. Alla fysiska möten har ställts in och möten 
har istället skett digitalt. Arbete fortskrider enligt 
plan och förhoppningarna är att ett komplett förslag 
kan presenteras under 2023.

Frisk och sund organisation
Assistanshundrådet har under året varit sam-
mansatt av representanter från bedömargruppen, 
instruktörsgruppen, brukargrupper, representanter 
från leverantörer samt en representant från för-
bundsstyrelsen. Sammankallande i gruppen har 
varit Svenska Brukshundklubbens projektledare för 
assistanshundverksamheten. Under 2021 har fyra 
digitala möten genomförts.

Utbildning
På grund av coronarestriktioner har inte utbildning 
för assistanshundinstruktörer kunnat genomföras 
så som vi hade önskat. Under året har 43 ekipage 
lämplighetstestats, varav merparten har gått vidare 
till utbildning. 28 ekipage har under året examine-
rats och godkänts som assistanshundekipage. Totalt 
är antalet certifierade assistanshundekipage 143 
stycken och 28 är under utbildning.

ASSISTANSHUND
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Uppdrag
Projektet finansernas av Svenskt Friluftsliv med 
syfte att öka kunskapen om och färdigheten i att 
använda naturen som verktyg för fysisk aktivitet 
för att därmed öka det fysiska och psykiska välbe-
finnandet hos människa och hund i samhället. 

Samarbeten
Projektet samarbetar med Svenska Draghundsport-
förbundet där de ställt upp med expertis i Löp-
coachen, Sveriges Hundungdom, Reumatikerförbun-
det, Studiefrämjandet och Generation PEP. 

Arbete mot kongressens fokusområden
Projektet arbetar för att ta fram friskvårdskoncept 
och material för alla hundägare och hundar. Projek-
tet har tagit fram både en friskvårdsinstruktörsut-
bildning 2018, en friskvårdslärarutbildning 2020 och 
en Sund med hundlärarutbildning 2021 för att kunna 
bredda verksamheten och hitta nya målgrupper. För 
att öka tillgängligheten och aktivera hundar och 
hundägare under pandemin, har projektet tagit fram 
en rad aktiviteter som kan utföras på distans.

Frisk och sund organisation
Projektet skapade en fysisk utmaning genom Gene-
ration Pep. Deltagarna skulle få hunden att gå 
slalom mellan benen så många gånger som möjligt 
under 31 sekunder.

Under våren 2021 påbörjades filminspelning av 
Skidskolan i Gävle tillsammans med skidinstruk-
tören Petter Hillborg och nybörjaren Anna Bäck-
ström. Detta genererade i 35 avsnitt som finns 
tillgängliga för alla hundägare på SBK Utbildning. 

Svenska Kennelklubben genomförde två löparskolor 
med löparcoach för personalen och använde sig av 
fiskvårdsbidraget.

Friskvårdsinstruktörerna skapade tillsammans 
digitala sportlovs- och påsklovsutmaningar med en 
rad fysiska utmaningar.

Projektet genomförde två temadagar med fysisk 
aktivitet för hundgymnasium, där även Hundmar-
schen ingick.

Under 2021 genomfördes fyra löparutmaningar och 
fyra digitala springlopp via Facebook. Året avsluta-
des med en ”Nyårsraket” där 320 medaljer delades ut.

Fjällskolan med 22 filmade avsnitt spelades in på 
Nipfjället tillsammans med familjen Johansson Ber-
ger och tjänstehund genom Maria Andersson.

Efter sommaren startade en pilotstudie tillsammans 
med SLU med syfte att utvärdera effekterna av fy-
sisk aktivitet tillsammans med hundar. Hundägarna 
tränade under åtta veckor enligt projektets färdiga 
träningsprogram och genomförde ett antal tester 
vid uppstart och ännu en gång vid slutat av genom-
förandet. Pilotstudien innefattade både fysiska och 
psykiska effekter på deltagarna efter åtta veckors 
tränande. Resultatet kommer att presenteras genom 
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) under 2022.

Under hösten genomfördes fler mindre ”Upp och 
hoppalopp” för att få ut de fysiska aktiviteterna på 
Brukshundklubbarna.

En julkalender spelades in tillsammans med tjäns-
tehund. Den innehöll övningar för att inspirera till 
fysisk aktivitet och den publicerades parallellt med 
Nyårsraketen. 

UPP OCH HOPPA – SUND MED HUND

    Upp och hoppa 
Foto: Derin Sunneson
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Utbildning
Friskvårdsinstruktörer 
Under 2021 utbildades friskvårdsinstruktörer i 
Uppsala och Göteborg. Två deltagare examinerades i 
Uppsala. Totalt finns det 36 utbildade friskvårdsin-
struktörer i Sverige.

Friskvårdslärare 
En ny lärarutbildning inom friskvård togs fram 
under senhösten 2020, SBK Sund hundlärare, som 
kommer att underlätta rekrytering av nya lärare 
inom friskvård sjösattes 2021.

Frivillig försvarsorganisation och samhällsnyttiga 
hundar 
Tillsammans med tjänstehund genomfördes två 
Hundmarscher på distans under 2021 (13–19 sep-
tember, under hundens vecka, v. 37 och 3–9 maj).  
Vi valde att stödja organisationen Suicide zero för 
att belysa den psykiska ohälsan och totalt samlades 
det in 11 305 kr. 1 432 deltagare genomförde Hund-
marschen under 2021.

Verksamhet 2021 2020 2019

Friskvårdsinstruktörer 2 19 8
Friskvårdskurs, deltagare 64 23 53
Diplomeringstillfällen 174 151 447
Föreläsningar, deltagare 119 121 353
Löparskola, deltagare 96 144 –
Hundmarscher, lokalt 412 46 –
Hundmarschen, digitalt 912 1 330 –

Aktiviteter på distans 2021 2020 2019

Löparskolan 511 924 –
Distanslopp 550 443 –

Facebook 2021 2020 2019

Antal medlemmar 4 429 2 906 1 204

    Upp och hoppa 
Foto: Derin Sunneson
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Uppdrag
Projektet AlleSvansrätten pågår under perioden  
1 augusti 2021 till 30 september 2022. Projektet har 
beviljats och finansierats av Naturvårdsverket med 
500 000 kr. 

Syftet med projektet är:
• Att öka kompetensen om allemansrätten kopplat 

till hund.
• Att höja kunskapsnivån hos både hundägare och 

de personer som hundägare möter.
• Reda ut begrepp, rättigheter och skyldigheter 

kopplat till markägare, jakträttsinnehavare och 
kommuner.

Projektledare
Agneta Olsson.

Arbete mot Brukshundklubbens fokusområden

Hållbarhet
Projektet jobbar för att hundägare på såväl prome-
nad, träning och tävling nyttjar markerna på ett 
hållbart sätt. Som hundägare och hundorganisation 
är det viktigt att känna till och följa de rättigheter 
och skyldigheter som allemansrätten reglerar, samt 
att man visar respekt och hänsyn gentemot markä-
gare, jakträttsinnehavare och andra människor som 
är ute i naturen. 

Det är också viktigt att vi nyttjar naturen på ett 
hållbart sätt gentemot växter och djur – både vilda 
och tama. 

Prov och tävling
Som prov- och tävlingsarrangörer är det viktigt 
att Brukshundklubbens alla distrikt, lokal- och 
rasklubbar har kunskap om den dispens som Bruks-
hundklubben har från landets länsstyrelser om att 
vi får bedriva organiserad verksamhet även under 
perioden 1 mars–20 augusti. Projektet bidrar till att 
öka den kunskapen och uppmärksamma arrangörer 
på de specifika krav som dispensen medför. 

Frisk och sund organisation
Med en ökad kunskap om rättigheter och skyldighe-
ter gällande allemansrätten inom Brukshundklub-
ben vill projektet verka för att minska missförstånd 
och ev. konflikter mellan olika personer/grupper. Om 
alla tar personligt ansvar för den verksamhet den 
gör med sin hund och visar hänsyn mot andra ökar 
trivseln för alla. 

ALLESVANSRÄTTEN

Utbildning
Genom att ta fram digitalt och fysiskt utbildnings-
material som kan användas i Brukshundklubbens 
kursverksamhet för hundägare kan vi öka kunska-
pen om allemansrätten bland många hundägare. 
Tanken är att alla som går valp- eller allmänlyd-
nadskurs ska kunna få en mätbar utbildning om 
allemansrätten. 

Det ska också tas fram handledningar för våra 
instruktörer och lärare, och planen är även att sam-
verka med naturbruksgymnasierna.

Verksamhet

Hemsida
Som grund för informationen och det kommande 
utbildningsmaterialet har en egen hemsida för 
projektet skapats under hösten allesvansratten.se. 
För att hitta lämplig information till sidan har ett 
omfattande arbete gjorts med att gå igenom infor-
mation på andra sidor, tittat på filmer och lyssnat på 
seminarier/föreläsningar. På sidan finns idag allmän 
information om projektet.

Filmer
Under hösten 2021 har kontakt tagits och överens-
kommelse gjorts med en producent som ska hjälpa 
till att göra 4–5 korta informativa filmer om al-
lemansrätten kopplat till hund. Filmarbetet ska 
startas under våren 2022.

Övrigt
Brukshundklubbens GS och AlleSvansrättens pro-
jektledare deltog vid Svenskt Friluftslivs konferens 
”Luften är fri” i Åre den 6–7 december. 

En artikel om AlleSvansrätten har publicerats i 
tidningen Brukshunden. 

Projektledaren har även intervjuats av tidningen 
Hundsport såsom en av tre experter gällande en 
inkommen fråga om hundförbudstiden. Reportaget 
kommer i Hundsport under 2022.
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Utbildning
För att kunna uppfylla målen kring att ge organisa-
tionen stöd i föreningsfrågor och ge en rikstäckande 
föreningssupport påbörjade nya föreningscoacher 
sin utbildning under hösten och dessa beräknas pågå 
till våren 2022. Föreningscoacherna utbildades av 
Philip Diab i coachande förhållningssätt och kon-
flikthantering. För att stärka föreningscoacherna i 
deras arbete att stötta föreningarna under årsmötes-
säsongen, höll Studiefrämjandet två utbildnings-
tillfällen om digitala verktyg och årsmöten. Sedan 
arrangerades ett diskussionsforum om årsmöten där 
föreningscoacherna diskuterade och problematisera-
de. Detta resulterande i att föreningscoacherna var 
väl förberedda inför årsmötena och fick en bättre 
samsyn sinsemellan. Flertalet föreningscoachträffar 
arrangerades också under året.

Fördelning av föreningscoachernas uppdrag

Uppdrag 2021 2020 2019

Utbildning 26 24 36 
Konflikthantering 304 202 490 
Tjänster* 39 30 66 
Rådgivning 933 1 077 1 433 
Total 1 302 1 333 2 025 

* Tjänster såsom till exempel årsmötesordförande. 

Uppdrag
Utskottet för organisation ansvarar för samordning 
av utbildning och kompetensutveckling för förtro-
endevalda och samordning av ledarutveckling inom 
förbundet. Utskottet har även till uppgift att stödja 
distrikt, ras- och lokalklubbar i föreningsfrågor. Vi-
dare arbetar utskottet med värdegrund, att utveckla 
stadgar och policydokument, samt föreslå ändringar 
i dessa.

Utskottet för organisation
Fredrik Berg sammankallande, Anders Dahlstedt, 
Roffa Asplund, LET Andersson, Kirsten Silow 
Örnberg fr.o.m juli, Christer Lundberg t.o.m. juli, 
Noomi Eriksson februari – november, Birthe Wallin 
t.o.m. januari och Helén Wallman t.o.m. januari. 

Utskottsgrupper
Föreningssupport 
Styrdokument 
Ungdom 
Utbildning för förtroendevalda  

Arbete mot kongressens fokusområden

Hållbarhet
För att bidra till hållbarhetsinriktningen hade 
utskottet som mål att skapa en fördjupad värde-
grund samt att arbeta för att inkludera ungdomar i 
Brukshundklubbens fokusområden. Under året har 
utskottet arbetat med att revidera värdegrunden 
och lade fram den som förslag till förbundsstyrelsen 
i slutet av året. Förslaget bifölls och börjar gälla den 
centrala organisationen den 1 januari 2022.  

Frisk och sund organisation
Under året har utskottet genomfört en omorganisa-
tion och utökat antalet personer i utskottsgrupperna 
med mål att förstärka dem. Utskottsgruppernas 
struktur gjordes om och utskottsgruppen UG ung-
dom tillkom. Som en del i detta arbete arrangerades 
en utskottskonferens för utskottet och dess utskotts-
grupper. 

För att öka föreningskunskapen i organisationen tog 
utskottet fram ett utkast till handbok i förenings-
kunskap som hann gå en första remissrunda inom 
utskottet. 

UTSKOTTET FÖR ORGANISATION

    Ungdomsläger
Foto: Derin Sunneson
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    Ungdomsläger
Foto: Derin Sunneson

Uppdrag
Utskottet för prov och tävling ska verka för att  
tillämpning av fastställda regler följs samt utveckla 
nya prov- och tävlingsformer och utbildnings-
program. I utskottets uppdrag ingår även att ta ut 
landslag och utbilda funktionärer inom sitt område. 

Utskottet för prov och tävling
Anders Östling sammankallande, Anna Haeggblom 
Bjellå, Lars Czylwik, Catrin Fernholm, Gunilla 
Pöchhacker, Stefan Tunér, Barbro Langefors, Elisa-
bet Lekebjer och Maria Johnsson-Thorén.  

Utskottsgrupper
Bruks  
Drag 
IGP  
IPO-R 
Lydnad 
Mondioring  
Rallylydnad 

Arbete mot kongressens fokusområden

Hållbarhet
Utskottet för prov och tävling har under året verkat 
för att verksamheten ska vara jämställd och jämlik. 
Att alla ska bedömas lika, känna sig inkluderade 
och ha möjlighet att kunna delta. 

Brukshundklubbens prov- och tävlingsverksam-
het har länge utfärdat dispenser till förare som har 
svårigheter av olika slag. Under året har utskottet 
sett över kraven för dispenser inom bruksprov i 
syfte att göra dispensen mer generell och utan krav 
på dokumentation, såsom t.ex. läkarintyg. Utskottet 
tog fram ett förslag som bifölls av förbundsstyrelsen 
i december. Inga dispenser enligt det nya beslutet 
hann utfärdas innan årets slut.   

Avelsansvar
För de raser Brukshundklubben har avelsansvar, 
och som uppnått 18 månaders ålder krävs genom-
gången mentalbeskrivning hund (MH) för att få 
delta i bruksprov. På grund av pandemin, som 
gjorde att MH fick ställas in, begärde utskottet för 
prov- och tävling tillsammans med utskottet för 
avel och hälsa, att Svenska Kennelklubben (SKK) 
skulle ge dispens för detta krav även under 2021. 

SKK utfärdade dispens för hundar över 18 månader 
att tävla utan MH även under 2021.

Prov och tävling
Under året önskade utskottet att prov och tävlingar, 
uttagningar till mästerskap, mästerskap och att utse 
bästa hund i olika grenar skulle kunna genomföras. 
Utskottet ser Brukshundklubben som en gemensam 
plats för samhörighet, gemenskap och ett aktivt liv 
för alla som vill utvecklas tillsammans med sin hund 
– oavsett ambitionsnivå eller tidigare erfarenhet. 

I början av året fick prov och tävlingar tyvärr ställas 
in, efter direktiv gällande pandemin. Senare kunde 
dock prov- och tävlingsverksamheten komma i gång 
och så även vissa nationella mästerskap, tyvärr mer-
parten utan publik. Flera internationella mästerskap 
ställdes in under året. 

Frisk och sund organisation
Utskottets uttalade mål var att uppnå samarbete 
och utbyte med olika aktörer runt om i världen ge-
nom att ha med delegater på FCI/nordiska möten.

Utskottet skickade delegater till FCI räddningsdo-
markonferens och FCI mondioringkonferens. Övriga 
internationella möten ställdes in eller genomfördes 
digitalt.

Utbildning
Utskottets utbildningsmål har varit att få fram 
auktoriserade funktionärer som ska driva hundspor-
terna vidare och förhoppningsvis i sin tur inspirera 
andra att utbilda sig till funktionärer. 

UTSKOTTET FÖR PROV OCH TÄVLING

    Rallylydnad, snurr under gång
Foto: Anette Björkman Bergström
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Under året har utskottet genomfört webbutbildning-
ar för funktionärer och genomfört teoretiska och 
praktiska domarprov utomhus i början av året, för 
att senare kunna köra dessa inomhus som vanligt. 
En webbaserad licensutbildning började ta form 
under året för de som vill tävla i skydd, IGP och 
mondioring. Utskottet planerade också för att hela 
licenshanteringen administreras centralt från 2022. 

Under 2021 startades fyra tävlingssekreterarutbild-
ningar i bruks, fem i lydnad och nio i rallylydnad. 
Vidare startades sju tävlingsledarutbildningar i lyd-
nad, samt tio skrivarutbildningar och två domar-
utbildningar i rallylydnad. Samtliga utbildningar 
genomfördes digitalt.

Frivillig försvarsorganisation och  
samhällsnyttiga hundar
Utskottets mål har varit att marknadsföra tjäns-
tehundsverksamheten till tävlande och samarbeta 
med utskottet för samhällsnytta för att få tävlande 
att utbilda sig inom vår tjänstehundsverksamhet.

UG Bruks planerade att genom sina SBK utveck-
lare bruks (speciella personer som ska locka fler till 
brukssporten) informera och samtala med distrikt, 
ras- och lokalklubbar även om tjänstehundsverk-
samheten. Detta har fått skjutas fram till 2022 på 
grund av pandemin.

Aspirantprov för domare

Teoretiska aspirantprov 
för bruksprovsdomare

2021 2020 2019 

Antal genomförda 2 5 5
Antal deltagare 10 31 16
Godkända 8 19 9

Praktiska aspirantprov 
för bruksprovsdomare

2021 2020 2019 

Antal genomförda 2 4 6
Antal deltagare 10 16 27
Godkända A-domare I-II – 5 –
Godkända B-domare I-II 8 10 18

Teoretiska aspirantprov 
för IGP-domare

2021 2020 2019 

Antal genomförda – – 1
Antal deltagare – – 5
Godkända – – 5

Praktiska aspirantprov 
för IGP-domare

2021 2020 2019 

Antal genomförda – – 1
Antal deltagare – – 6
Godkända – – 6

Teoretiska aspirantprov 
för lydnadsdomare

2021 2020 2019 

Antal genomförda 3 – 6
Antal deltagare 12 – 18
Godkända 12 – 11

Praktiska aspirantprov 
för lydnadsdomare

2021 2020 2019 

Antal genomförda 2 – 5
Antal deltagare 6 – 19
Godkända 5 – 18

Praktiska aspirantprov 
för rallylydnadsdomare

2021 2020 2019 

Antal genomförda 3 – –
Antal deltagare 3 – –
Godkända 3 – –

    Lydnad, sökande kon sheltie
Foto: Anette Björkman Bergström
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  Svenska Mästare

Skydd
Hund: Es-Flindtto ś Hexa (Hexa)
Ras: Malinois
Förare: Anna Löfgren

Klubb: Borås BK 

Spår
Hund: Ever On Ize (Ize)
Ras: Border collie
Förare: Eva Hellström Nilsson
Klubb: Ljungby BK

Sök
Hund: Rödtottarnas Sjöguld (Doris)
Ras: Nova scotia duck tolling retriever
Förare: Jennie Weimén
Klubb: Kungälvs BK

Rapport
Hund: Rissies Jikk (Jikk)
Ras: Riesenschnauzer
Förare: Karin Falk
Klubb: Värnamo BHK

IGP
Hund: Arwen (Arwen)
Ras: Malinois
Förare: Magnus Englund 
Klubb: Umeå BHK

SVENSKA MÄSTERSKAP 2021

INSTÄLLDA SM 2021
Mondioring

IPO-R ytsök och ruinsök

Lydnad

Rallylydnad
    SM-vinnare rapport Karin Falk med SBCH Rissies Jikk

Foto: Privat
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INTERNATIONELLA MÄSTERSKAP 2021

INSTÄLLDA INTERNATIONELLA 
MÄSTERSKAP 2021
Nordiska Mästerskapen i bruks och IGP

VM i IGP

VM i IPO-R

  Världmästerskap (VM), 
  bästa svenska resultat

Mondioring
Bästa placering (ind): 5:e placering i klass 3  
(1:a i klass 2) av 26 deltagande länder. 
Hund: Magic V D Berlex-Hoeve (Magi)
Ras: Malinois
Förare: Emma Svensson
Klubb: Västerås BK

IGPFH 
Bästa placering (ind): 16:de placering.
Hund: Imzedrifts Akka
Ras: Tysk schäferhund
Förare: Ulf Fröjdendahl
Klubb: Järfälla BK

Lydnad
Bästa placering (lag el ind): Individuellt silver  
och lagsilver.
Hund: Bryggarskogens Apps
Ras: Border collie
Förare: Maria Brandel
Klubb: Kungsörs BK

Lag VM IPOR 
Bästa placering (lag el ind): 3:a i ytsök och 3:a  
i ruinsök.

Hund och förare ytsök:
Spinoys Norma (tervueren) och Bo Gustafsson, 
Varbergs BK 
Canovills Pumpan (kelpie) och Jenniefer Eriksson, 
Karlskrona BK 
Newstory Snöa (tervueren) och David Dahlgren, 
Landskrona BK 

Hund och förare ruinsök:
Roghöjdens Jochi Fraendi (golden retriever) och 
Svante Olausson, Lidköpings BK 
Thelook Surprise Macie (border collie) och Diana 
Bergström, Melleruds BK 
Reducks Ture Sventon (golden retriever) och Maria 
Axelsson, Säffle BK

  Nordiskt Mästerskap (NM), 
  bästa svenska resultat

Rallylydnad
Bästa placering (lag el ind): Individuellt guld  
och lagsilver.
Hund: Se Upp Gött och Leva (Zkoj)
Ras: Mellanpudel
Förare: Monica Svensson
Klubb: Helsingborgs BK

Lag NM Lydnad
Bästa placering (lag el ind): Lagbrons.

    Sökhund
Foto: Brukshunden
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Starter

Bruksprov exklusive appellklass

Klass 2021 2020 2019
Lägre 840 736 1 335
Högre 592 573 1 080
Elit 877 662 2 345
Totalt 2 309 1 971 4 760

Bruksprov per grupp och klass

Grupp/klass 2021 2020 2019
Akl                   spår 1 031 1 049 1 431

sök 168 127 144
rapport 16 30 26

Totalt 1 215 1 206 1 601

Skydd             lkl 50 36 63
hkl 36 16 77
ekl 98 63 222

Totalt 184 115 362

Spår               lkl 518 432 861
hkl 358 378 671
ekl 520 335 1 465

Totalt 1 396 1 145 2 997

Rapport           lkl 27 27 27
hkl 14 13 30
ekl 34 21 81

Totalt 75 61 138

Sök                 lkl 229 218 343
hkl 174 156 274
ekl 219 242 564

Totalt 622 616 1 181

Patrull          Ikl 16 23 41
hkl 10 10 28
ekl 6 1 13

Totalt 32 34 82

Summa 3 524 3 557 6 361

Individer

Bruksprov exklusive appellklass

Klass 2021 2020 2019
Lägre 556 529 800
Högre 357 389 569
Elit 348 326 595
Totalt 1 101 1 154 1 643

Bruksprov per grupp och klass

Grupp/klass 2021 2020 2019
Akl                   spår 681 769 1 007

sök 128 100 113
rapport 12 24 26

Totalt 803 869 986

Skydd             lkl 34 30 50
hkl 25 14 44
ekl 32 43 70

Totalt 85 83 132

Spår               lkl 384 359 609
hkl 227 290 425
ekl 205 205 450

Totalt 766 803 1 276

Rapport           lkl 20 19 27
hkl 10 8 18
ekl 13 13 20

Totalt 38 35 50

Sök                 lkl 139 163 236
hkl 87 108 156
ekl 66 102 173

Totalt 260 340 453

Patrull           Ikl 15 20 33
hkl 9 9 25
ekl 4 1 12

Totalt 27 27 60

Summa 1 877 1 969 2 495

TÄVLINGSSTATISTIK

Individer visar antal unika hundar i respektive klass och gren. Summa och totaler stämmer därför inte 
överens med delsiffrorna eftersom en hund kan tävla i två grenar under samma år, eller blivit uppflyttad och 
därmed tävlat i två klasser.
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Starter

Brukshundprov Spår Lydnad (BSL)

Klass 2021 2020 2019
BSL 1 34 16 51
BSL 2 7 7 16
BSL 3 8 9 20
Totalt 49 32 87

IGP 

Klass 2021 2020 2019
IGP 1 110 126 179
IGP 2 82 71 101
IGP 3 170 136 339
Totalt 362 333 619

IGP/FH, BH/VT, IFH-V, GPr och STPr

Klass 2021 2020 2019
IGP FH 19 13 –
BH/VT 274 288 285
GPr1 1 1 –
STPr1 5 7 –
SPr1 1 – –
FPr1 5 – –
IFH-V 55 59 –

IGP-FH 1 OCH 2 

Klass 2021 2020 2019
IGP-FH 1 18 18 38
IGP-FH 2 7 18 21
Totalt 25 36 59

Mondioring

Klass 2021 2020 2019
SMTR 5 19 19
MRLH 1 1 8 18
MRLH 2 1 – –
MRL 1 – 2 3
MRL 2 – – –
MR 1 9 23 44
MR 2 1 6 10
MR 3 – – 11
Totalt 17 58 105

Individer

Brukshundprov Spår Lydnad (BSL)

Klass 2021 2020 2019
BSL 1 32 15 41
BSL 2 6 6 16
BSL 3 7 8 17
Totalt 41 25 70

IGP 

Klass 2021 2020 2019
IGP 1 95 107 137
IGP 2 71 60 82
IGP 3 105 89 142
Totalt 225 245 304

IPO/FH OCH BH

Klass 2021 2020 2019
IPO FH 13 10 –
BH/VT 256 273 265

IGP-FH 1 OCH 2 

Klass 2021 2020 2019
IGP-FH 1 16 16 34
IGP-FH 2 6 13 11
Totalt 20 27 43

Mondioring

Klass 2021 2020 2019
SMTR 5 18 18
MRLH 1 1 4 11
MRLH 2 1 – –
MRL 1 – – 3
MRL 2 – – –
MR 1 9 10 18
MR 2 1 3 5
MR 3 – – 6
Totalt 17 32 47
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Starter

IPO Nordic Style och IPO-R

Klass 2021 2020 2019
IPO Nordic Style – – 17
IPO-R (alla) 69 18 89
IPO-R  Spår V 3 3 7
IPO-R Ytsök A 7 2 52
IPO-R Ytsök B 11 7 –
IPO-R Ytsök V 20 2 –
IPO-R  
Ruinsök V

19 4 30

IPO-R  
Ruinsök A

6 – –

IPO-R  
Näsarbete A

3 – –

Lydnadsprov

Klass 2021 2020 2019
Startklass 4 600 4 189 6 739
1 1 771 1 703 2 692
2 658 629 1 174
3 676 622 1 522
Totalt 7 705 7 143 12 127

Rallylydnad

Klass 2021 2020 2019
Nybörjare 6 530 5 617 9 396
Fortsättning 3 939 3 922 6 985
Avancerad 2 883 2 713 4 944
Mästare 5 171 5 202 11 647
Totalt 18 523 17 454 32 972

Individer

IPO Nordic Style och IPO-R

Klass 2021 2020 2019
IPO Nordic Style – – 16
IPO-R (alla) 40 16 –
IPO-R  Spår V 3 – –
IPO-R Ytsök A 6 – –
IPO-R Ytsök B 6 – –
IPO-R Ytsök V 20 – –
IPO-R  
Ruinsök V

16 – –

IPO-R  
Ruinsök A

3 – –

IPO-R  
Näsarbete A

2 – –

Lydnadsprov

Klass 2021 2020 2019
Startklass 1 895 1 921 2 524
1 694 697 863
2 263 267 376
3 196 218 261
Totalt 2 801 2 908 3 735

Rallylydnad

Klass 2021 2020 2019
Nybörjare 1 929 1 708 2 519
Fortsättning 1 075 1 103 1 614
Avancerad 673 710 977
Mästare 726 783 1 025
Totalt 3 690 3 585 4 834

    Buga, korthårig collie
Foto: Camilla Jacobsson



26 SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

CERTIFIKAT

Antal certifikat per gren

Gren
Certifikat

2021 2020 2019

IPO-R 3 2 4

Rallylydnad 1 493 1 681 3 877

Antal certifikat bruksprov fördelade på ras

Ras
Certifikat

2021 2020 2019
Australian cattledog – 1 –
Australian kelpie 13 8 20
Australian shepherd 5 9 21
Belgisk vallhund/groenendael 2 1 3
Belgisk vallhund/malinois 42 27 103
Belgisk vallhund/tervueren 5 1 6
Border collie 53 40 156
Boxer 1 – 2
Dobermann – – 1
Flat coated retriever 1 2 4
Golden retriever 5 2 9
Hollandse herdershond, korthår 2 3 5
Labrador retriever 16 15 32
Nova scotia duck tolling retriever 1 – 5
Riesenschnauzer, svart 10 5 20
Rottweiler 4 1 1
Staffordshire bullterrier – – 6
Tysk schäferhund 7 13 52
Vorsteh, strävhår 2 1 –
Working kelpie 1 – 3
Totalt 170 129 449

Antal certifikat IGP fördelat på ras 

Ras
Certifikat

2021 2020 2019
Belgisk vallhund/malinois 12 11 19
Boxer – 1 1

Dobermann 4 3 5

Hollandse herdershond, korthår 2 – –
Riesenschnauzer, svart 1 1 3
Rottweiler 1 3 2
Tysk schäferhund 12 15 19
Totalt 32 34 49

    

    

    

Sommarträning tjänstehund, Britta och Harro
Foto: Nils Petter Nilsson

Draghundsrace
Foto: Brukshunden

Dina och Indra
Foto: Brukshunden
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Dina och Indra
Foto: Brukshunden

Uppdrag
Utskottets uppdrag är att bistå i organisationens 
arbete med den övergripande mentala, funktionella 
och exteriöra utvecklingen av de raser Brukshund-
klubben har avelsansvar för. Detta ska ske i samar-
bete och dialog med rasklubbar, Kennelklubben och 
andra intressenter. 

Utskottets uppdrag är också att verka för kunskaps-
spridning gällande friskvård för hundar och förut-
sättningar för ett hållbart, aktivt liv.

Utskottet för avel och hälsa
Åsa Tiderman sammankallande, John Örvill,  
Gunilla Andersson, Carina Melanoz, Catarina  
Kjellerstedt t.o.m. juni och Kristina Svensson, 
fr.o.m. juli. Adjungerade: Anneli Hultman och  
David Lundgren.

Utskottsgrupper
Avelssamordning  
Exteriör
Hälsa och friskvård 
Mental

Arbete mot kongressens fokusområden

Hållbarhet
Utskottets arbete ska genomsyras av organisa-
tionens värdegrund och kärnvärden. Utskottet 
ska verka för att organisationen ska få ut största 
möjliga effekt av de resurser det förfogar över. 

Utskottet har jobbat ur ett ekonomiskt och 
ekologiskt perspektiv genom att göra en översyn 
och planering för vilka arrangemang som bäst 
lämpar sig för att genomföras digitalt, samt om 
digital närvaro kan erbjudas som alternativ 

även vid fysiska sammankomster, kan resurser 
frigöras till andra åtgärder. 

Utskottet har genomfört vissa arrangemang 
fysiskt och andra digitalt utifrån den bedömn-
ing som gjorts. Som exempel kan nämnas MT-
domarkonferenserna där två genomfördes fysiskt 
och en digitalt. I och med detta erbjöds en ökad 
tillgänglighet och såg till att allas behov tillgo-
dosågs.

Avelsansvar
Utskottet ska skapa förutsättningar för friska och 
sunda hundar med de mentala och fysiska egenska-
per som gör att de kan utföra sina uppgifter. 

Utskottet har genomfört anatomiutbildning (digi-
talt) och exteriörbeskrivarutbildning, samt exteriör-
domarkonferens för åtta av SBK-raserna (övriga 
raser hade sin konferens hösten 2019). Vidare har 
utskottet genomfört MT-domarkonferenser. 

De arrangemang som utskottet har kunnat genom-
föra har fått goda resultat på utvärderingarna. Av 
olika orsaker har utskottet tvingats att flytta fram 
den inplanerade MT-domarutbildningen och MH-
beskrivarkonferenserna. 

Prov och tävling
Utskottet har arbetat för att arrangörer av prov och 
tävlingar ska känna till arrangörens ansvar enligt 
ny djurskyddslag gällande säkra miljöer och sund 
hundhållning. Detta var en av anledningarna till 
att utskottet tog initiativ till att arbetsgruppen 
Sund och hållbar hundhållning bildades under året. 

Utskottet har också förberett för en digital föreläs-
ning för den centrala utskottsorganisationen om den 
nya djurskyddslagen och vad den innebär för Bruks-
hundklubben. Föreläsningen äger rum januari 2022.

Frisk och sund organisation
Utskottets mål under året har varit att utveckla 
och stärka dialogen mellan utskott, rasklubbar och 
distrikt. 

Under året har utskottet genomfört RAS/RUS-
konferens med distrikt och rasklubbar, haft dialog-
möten med samtliga rasklubbar samt deltagit på 
RASK-möte. Utskottet och handläggare har även 
haft en frekvent och bra dialog med de rasklubbar 
som kontaktat utskottet i specifika frågor. 

Utskottet upplever att det varit en positiv dialog 
med ett gemensamt lösningsfokus.

UTSKOTTET FÖR AVEL OCH HÄLSA

    Exteriörbeskrivarutbildning
Foto: Gunilla Andersson
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Utbildning
Utbildningsmålet under året har varit att 
instruktörer inom organisationen ska ha en 
grundläggande kunskap om hundars menta-
litet och sund hundhållning samt tränings-
metoder. I linje med det har utskottsgruppen 
hälsa och friskvård fortsatt med att utvär-
dera resultaten i den tidigare enkäten om trä-
ning och skador. På grund av pandemin och 
en underbemanning inom utskottet har inte 
detta mål kunnat uppnås i den utsträckning 
utskottet hade hoppats på.

Frivillig försvarsorganisation och  
samhällsnyttiga hundar
Utskottet ska bidra till att hundens förmåga 
kommer till nytta i samhället. Vi ska säker-
ställa att vi genomför vårt uppdrag som 
frivillig försvarsorganisation. Detta ska ut-
skottet uppnå genom att tillgodose Försvars-
maktens Hundtjänstenhets (FHTE) behov 
av mentalbeskrivningar för avelshundar. 

Under året har 18 av de 19 hundar av För-
svarsmaktens hundar som hade behov av att 
genomföra MH genomfört det. Den hund som 
inte erbjudits plats på MH inkom sent med 
sin ansökan och kommer i stället att erbjudas 
plats under våren 2022. Utskottet för sam-
hällsnytta är inbjuda och kommer att delta 
på föreläsningen om den nya djurskyddslagen 
i januari 2022. 

Övrigt
Under året har utskottet arbetat mycket med 
revidering och översyn av regler och anvis-
ningar för olika regelverk (utställnings- och 
championatregler, mentalbeskrivning och 
mentaltest). Utskottet har även arbetat med 
felsökning av de buggar som finns i program-
met Lathunden. Vissa buggar har kunnat 
åtgärdas, men mer arbete återstår. Under 
året har utskottet även skrivit yttranden 
i olika frågor och dispensansökningar som 
inkommit på begäran från Svenska Kennel-
klubben. Utskottet har även haft en hel del 
korrespondens med enskilda medlemmar som 
kontaktat den centrala organisationen med 
olika synpunkter på verksamheten.

Uthållighetsprov (UHP)  
– Antal godkända/ej godkända

Ras 2021 2020 2019
Australian shepherd 4/0 0/0 4/0
Belgisk vallhund/groenendael 2/0 0/0 1/0
Belgisk vallhund/malinois 0/0 1/0 3/0
Belgisk vallhund/tervueren 0/0 0/0 1/0
Chodský pes 0/0 0/0 1/0
Hollandse herdershond 0/0 1/0 1/0
Hovawart 0/0 0/0 1/0
Riesenschnauzer 0/0 0/0 3/0
Rottweiler 0/0 0/0 3/0
Tysk schäferhund 23/0 25/0 33/1
Totalt 29/0 27/0 51/1

Mentaltest 2017 (MT2017)  
– Antal godkända/ej godkända/brutit

Ras 2021 2020 2019

Australian cattledog – – 2/3/0
Australian kelpie – – 3/2/0
Australian shepherd 0/1/0 0/1/0 4/4/0
Belgisk vallhund/groenendael – – 1/1/0
Belgisk vallhund/malinois 1/0/0 1/1/0 2/0/0
Belgisk vallhund/tervueren 1/0/0 1/2/0 1/3/0
Bouvier des flandres – – 1/0/0
Boxer – – 1/0/0
Chodský pes 0/1/0 0/1/0 4/0/0
Collie – – 3/1/1
Dobermann – – 3/2/0
Hollandse herdershond – – 1/0/0
Hovawart – – 5/3/0
Riesenschnauzer 3/3/0 2/0/0 6/2/0
Rottweiler 4/4/0 1/0/0 4/2/0
Rysk svart terrier – – 3/1/0
Tysk schäferhund 41/7/0 41/6/0 30/4/0
Vit herdehund – – 0/1/0
Övriga raser * 1/0/0 1/0/0 0/3/0
Totalt 52/16/0 47/11/0 74/32/1

* Golden retriever, staffordshire bullterrier, dogo canario, 
american staffordshire terrier och pudel (mellan).
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Utställning – antal utställningscertifikat/unika hundar

Ras 2021 2020 2019

nationellt nordiskt* nationellt nordiskt* nationellt nordiskt*
Australian cattledog 5/5 – 25/23 10/9
Australian kelpie 6/4 – 24/20 18/17
Australian shepherd 25/18 4/4 116/73 25/19
Beauceron – – 3/3 12/6
Belgisk vallhund/groenendael 3/1 – 6/6 10/9
Belgisk vallhund/laekenois 1/1 – 1/1 5/4
Belgisk vallhund/malinois 1/1 – 13/12 7/7
Belgisk vallhund/tervueren 6/5 – 12/9 16/14
Berger picard – – – 3/3
Bouvier des ardennes – – – –
Bouvier des flandres – – – 9/7
Boxer 10/9 1/1 21/14 17/13
Briard – – 6/5 16/10
Chodský pes 21/16 2/1 51/40 14/14
Collie, korthår 9/8 4/3 65/44 16/16
Collie, långhår 23/19 4/3 110/76 24/19
Dobermann 1/1 4/4 5/4 17/16
Hollandse herdershond, korthår 8/2 3/3 10/9 4/4
Hollandse herdershond, långhår 1/1 1/1 2/2 3/3
Hollandse herdershond, strävhår 1/1 – 2/1 4/3
Hovawart 9/8 – 23/15 17/14
Riesenschnauzer, svart – – 16/9 16/12
Riesenschnauzer, peppar och salt 1/1 – – 3/2
Rottweiler 11/6 2/2 25/18 19/12
Rysk svart terrier 2/2 2/2 25/15 9/6
Tysk schäferhund 7/5 2/2 61/40 35/26
Vit herdehund 7/6 3/3 83/54 20/18
Vostotjnovevropejskaja ovtjarka – – – –
Totalt 158/120 32/29 705/493 349/283

* Inga nordiska utställningar genomfördes under 2020/2021.

Svenska Brukshundklubbens raser – antal registreringar

Ras 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Australian cattledog 24 13 30 16 22 40
Australian kelpie 190 104 141 105 123 128
Australian shepherd 733 622 510 572 470 387
Beauceron 11 29 24 5 32 24
Belgisk vallhund/groenendael 59 44 45 50 71 73
Belgisk vallhund/laekenois 25 9 4 1 13 5
Belgisk vallhund/malinois 345 377 277 218 231 218
Belgisk vallhund/tervueren 133 86 114 92 87 99
Berger picard 3 3 1 3 6 10
Bouvier des ardennes – – – – – 6
Bouvier des flandres 25 34 23 3 33 16
Boxer 289 252 217 270 263 350
Briard 33 44 64 63 60 43
Chodský pes 43 50 70 59 70 56
Collie, korthår 88 75 70 52 82 60
Collie, långhår 217 284 255 291 300 265
Dobermann 131 120 120 81 90 165
Hollandse herdershond, korthår 52 42 53 43 22 46
Hollandse herdershond, långhår 1 1 3 2 – 10
Hollandse herdershond, strävhår – – 2 1 1 –
Hovawart 70 106 69 106 115 133
Riesenschnauzer, svart 75 85 121 104 125 115
Riesenschnauzer, peppar och salt 7 2 2 3 6 13
Riesenschnauzer, svart och silver 4 1 – – – –
Rottweiler 890 798 675 685 629 654
Rysk svart terrier 22 11 14 17 18 25
Tysk schäferhund 2 327 2 180 1 949 1 885 2 378 1 694
Vit herdehund 90 101 88 129 92 94
Vostotjnovevropejskaja ovtjarka 3 5 – – – –
Totalt 5 890 5 472 4 941 4 856 5 339 4 729
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Mentalbeskrivning – antal av Svenska Brukshundklubbens raser

Ras 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Australian cattledog 5 17 11 17 37 36
Australian kelpie 120 92 100 95 132 89
Australian shepherd 390 308 354 269 295 276
Beauceron 15 9 8 9 27 9
Belgisk vallhund/groenendael 29 26 30 34 25 25
Belgisk vallhund/laekenois 5 – – 4 4 5
Belgisk vallhund/malinois 206 172 156 185 190 154
Belgisk vallhund/tervueren 44 46 65 50 57 47
Berger picard – 2 2 8 3 2
Bouvier des flandres 10 3 15 10 4 6
Boxer 167 121 189 148 179 209
Briard 30 40 20 36 27 48
Chodský pes 39 45 34 40 29 24
Collie, korthår 73 18 44 51 – –
Collie, långhår 155 76 118 124 182 200
Dobermann 53 47 60 63 84 156
Hollandse herdershond, korthår 36 35 37 39 28 28
Hollandse herdershond, långhår 1 1 – 2 6 3
Hollandse herdershond, strävhår 1 1 1 – 4 4
Hovawart 68 49 71 88 96 87
Riesenschnauzer, svart 62 62 83 70 101 77
Riesenschnauzer, peppar och salt 2 3 2 3 – –
Rottweiler 530 272 410 385 430 341
Rysk svart terrier 8 5 15 6 20 2
Tysk schäferhund 915 764 826 819 898 780
Vit herdehund 46 37 63 36 46 33
Vostotjnovevropejskaja ovtjarka 1 – – – – –
Antal beskrivna brukshundraser 3 011 2 251 2 714 2 591 2 904 2 522
Antal beskrivna övriga raser 794 460 696 842 854 922
Totalt antal beskrivningar 3 805 2 711 3 410 3 433 3 758 3 444
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Korning  
Titeln korad innebär godkänd exteriörbeskrivning (Extr), godkänt mentaltest (MT)

Ras

Godkända/ 
ej godkända  

2021

Godkända/ 
ej godkända  

2020

Godkända/ 
ej godkända   

2019

Extr. MT Extr. MT Extr. MT
Australian cattledog 13/0 8/0 2/2 2/1 6/0 9/2
Australian kelpie 19/1 17/10 15/0 10/4 37/0 24/4
Australian shepherd 57/3 43/28 37/10 39/19 51/2 39/21
Beauceron 2/0 2/1 – 1/0 4/1 2/2
Belgisk vallhund/groenendael 6/0 6/4 2/0 5/1 8/0 6/3
Belgisk vallhund/laekenois 1/0 1/0 0/2 1/0 1/0 –
Belgisk vallhund/malinois 11/2    36/3 18/1 16/2 19/1 29/3
Belgisk vallhund/tervueren 8/0 13/6 9/2 11/3 19/0 11/4
Berger picard – 1/0 – 1/0 6/0 0/1
Bouvier des ardennes – – – – – –
Bouvier des flandres 3/0 2/1 – 0/1 2/0 2/0
Boxer 37/0 43/4 19/4 15/2 40/3 45/11
Briard 18/0 3/2 3/0 4/1 10/0 7/2
Chodský pes 30/3 15/12 5/11 10/5 15/0 6/2
Collie, långhår 19/1 7/8 8/0 7/14 26/0 8/4
Collie, korthår 33/6 10/14 2/0 3/5 19/0 13/14
Dobermann 6/0 9/4 25/0 13/5 36/1 16/5
Hollandse herdershond, korthår 5/0 8/2 2/3 13/0 8/0 8/2
Hollandse herdershond, långhår 1/0 1/0 – – – 1/0
Hollandse herdershond, strävhår – 1/0 – – 1/0 –
Hovawart 48/1 20/10 5/1 21/13 25/0 26/15
Riesenschnauzer, svart 38/1 22/5 6/0 12/1 29/0 13/3
Riesenschnauzer, peppar och salt – – – – 0/0 0/0
Rottweiler 85/8 88/17 50/5 49/6 84/5 102/24
Rysk svart terrier 2/0 0/2 – – – 1/1
Tysk schäferhund 163/16 148/28 84/6 106/8 151/7 141/14
Vit herdehund 4/0 5/1 – 1/3 14/0 8/3
Vostotjnovevropejskaja ovtjarka – 1/0 – – – –
Totalt 609/42 510/162 292/68 341/94 611/20 517/140
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Uppdrag
Rekrytera och utbilda räddningshundar och förare 
på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) för att användas som extra resurs 
till kommunal räddningstjänst vid nationella kata-
strofer.

Rekrytera och utbilda sjöräddningshundar med  
förare på uppdrag av Sjöfartsverket för att använ-
das som extra resurs till Sjöräddningssällskapet  
vid stora olyckor.

Rekrytera och utbilda hundförare och hundar som 
placeras i olika förband på uppdrag av Försvars-
makten.

Utbilda hundtjänstpersonal på uppdrag av För-
svars makten.

Informera och introducera ungdomar med inrikt-
ning mot hundtjänsten inom Försvarsmakten.

Utskottet för samhällsnytta
Stefan Dahlhielm sammankallande, Malin  
Liljesson, Peder Nimrodsson, Ingrid Jansson,  
Thomas Ericson, Maud Gustavsson t.o.m. oktober, 
Mona Brantlind och Jöran Wikbladh adjungerad. 

Utskottsgrupper
Försvarsmaktsmästerskap patrullhund 
Huvudmannaskap patrullhund
Information patrullhund 
Prov räddningshund 
Sjöräddningshund 
Ungdom patrullhund
Utbildning räddningshund
Utveckla tjänstehund

Arbete mot kongressens fokusområden
Utskottet jobbar för att varumärket Svenska Bruks-
hundklubben ska förknippas med samhällsnytta. 
Utskottet önskar en ökad förståelse internt inom 
Brukshundklubben att vi är en frivillig försvarsor-
ganisation med uppdrag att utbilda hundar, ekipage 
och personal för samhällsnytta. Externt vill utskot-
tet förmedla den nytta som hundar, utbildade av 
Svenska Brukshundklubben, gör i samhället som 
t.ex. räddningshundar och patrullhundar. Styrkan 
i vårt uppdrag som frivillig försvarsorganisation 
är vår rikstäckande organisation som har en tydlig 
struktur med distrikt och lokalklubbar där alla 
medlemmar finns.

Hållbarhet
Ett av utskottets mål under året var att fortsätta 
utveckla nätbaserat lärande via Försvarsmaktens 
lärplattform It’s learning. Detta har utskottet 
gjort genom att förbättra redan framtagna digitala 
utbildningar och genom att påbörja arbetet med 
att ta fram nya digitala utbildningar. En rapport 
över genomfört, pågående och planerat arbete med 
nätbaserat lärande har skickats till Försvarsmakten 
i december.  

Brukshundklubben har också fått i uppdrag från 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att 
utveckla en digital plattform. Tidsplanen har varit 
att under 2021–2022 skapa förutsättningar för att 
lägga utbildnings material på en digital plattform så 
att instruktörer, elever, domare och andra funktio-
närer kan ha en gemensam yta med utbildningsma-
terial så som filmer, tolkningar av regler, kursupp-
lägg med mera. Målbilder har filmats under höstens 
räddningshundförarutbildning och utskottsgruppen 
utbildning räddningshund träffades i november och 
planerade då ytterligare struktur och material till 
den digitala kunskapsbanken. Kansliet har deltagit 
på utbildning i nätbaserat lärande hos Försvarshög-
skolan tillsammans med övriga frivilliga försvarsor-
ganisationer. Det färdiga materialet kommer läggas 
i SBK Utbildning. 

Utskottet har jobbat med information om nyheter 
och förändringar inom verksamheten till alla som  
är aktiva inom tjänstehund genom att publicera  
nyhetsbrev på hemsidan och skicka till distrikten 
med flera inom Brukshundklubben, samt till För-
svarsmaktens militärregioner, utbildningsgrupper 
och högkvarter.

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLSNYTTA

    Sjöräddningshund
Foto: Nils Petter Nilsson
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Ett av målen under året var att möjliggöra ett åter-
kommande diskussionsforum för distrikten för utbyte 
av information och synpunkter, samt lämna förslag på 
lösningar och diskutera utmaningar i verksamheten. 
På grund av pandemin blev dessa forum framflyttade 
till när verksamheten kommer igång igen.

Avelsansvar
Utskottet har haft som mål att öka kunskapen om 
hur tjänstbarhetsbedömning av tjänstehundar görs 
och vad bedömningen baseras på. Detta gjordes ge-
nom föreläsning vid tjänstehunds utbildningsdagar 
om hur hundens leder bedöms utifrån röntgenresul-
tat och förmåga att arbeta som tjänstehund. 

Prov och tävling
Utskottets mål var att hitta arrangörer för SM för 
räddningshundar och Försvarsmaktsmästerskap för 
patrullhundar. På grund av pandemin ställdes dock 
årets distriktsmästerskap och Försvarsmaktsmäs-
terskap in. SM för räddningshundar ställdes in på 
grund av för få anmälda. 

Vi har fortsatt utveckla och prova en ny tävlings-
form ”Gatloppet”, en mix av rallylydnad, nosar-
bete och L-test med inslag av miljö och hantering. 
Moment och upplägg är nu klara och ska testas på 
riktigt.

Utskottet hade som mål att utveckla tävlingsformen 
K9 Biathlon inom Brukshundklubben och att senast 
2021 ha årligen återkommande tävlingar på minst 
tre platser i landet. Alla planerade K9 Biathlon fick 
ställas in på grund av rådande pandemi.

Frisk och sund organisation
Utskottet hade som mål att stärka varumärket SBK 
tjänstehund och öka kännedomen om Brukshund-
klubben som frivillig organisation via information, 
rekrytering och utbildning, för befintliga medlem-
mar, myndigheter och allmänheten. 

Som ett led i detta arbete har profilprodukter köpts 
in och delats ut till olika evenemang. 

Löpande information sprids via SBK patrullhunds 
kanal på Facebook, Instagram och Svenska Bruks-
hundklubbens hemsida. Redaktionella artiklar och 
annonser har publicerats i Brukshunden. Annon-
sering har också gjorts i tidningarna Hundsport, 
Hemvärnet och Expressen. Broschyrer har skickats 
till intresserade. 

Hundmarschen genomfördes vid två tillfällen under 
året, på våren och under Hundens vecka i septem-
ber, tillsammans med projektet Upp och hoppa – 
Sund med hund. Hundmarschen är både ett centralt 
och ett lokalt evenemang som sätter fokus på fysisk 
aktivitet och tjänstehundsverksamhet. Detta år ar-
rangerade också ca 25 klubbar egna hundmarscher 
och beställde diplom och pins från kansliet.

Deltagande vid fysiska mässor och andra större 
sammanhang har ställts in på grund av pandemin. 

Utbildning
Utskottet hade för 2021 som mål att utbilda natio-
nella räddningshundekipage och tillräckligt många 
ekipage för att fylla NUSAR-styrkan på uppdrag 
av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 
Att utbilda hundbefäl och patrullhundekipage till 
Försvarsmakten, grund- och kompletteringsutbilda 
funktionärer, bedriva ungdomsverksamhet, samt ha 
en fungerande kursverksamhet i distrikten. 

Räddningshund 
Flera räddningshundkurser har avslutats under hös-
ten efter genomförda certifikatprov. Det resulterade 
i många godkända ekipage men också några icke 
godkända som kommer att gå upp på omprov. Fyra 
räddningshundkurser i Småland, Skåne, Västra och 
Stockholm pågår och kommer bli klara under 2022. 
En helt nystartad kurs har genomfört lämplighets-
test i Skaraborg. 

    Patrullhund
Foto: Magnus Frödeberg
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Vårens räddningshundförarutbildning (RHFU) blev 
inställd på grund av att inga certifikatprov kunde 
genomföras. Höstens RHFU genomfördes under 
vecka 44.

Nationella räddningshundtest (NRT) genomfördes 
i juni och september för räddningshundekipage på 
larmlistan. Ett NRT genomfördes även i samband 
med höstens RHFU.

Nya provledare har utbildats och genomfört aspi-
ranttjänstgöring vid höstens certifikatprov.

En kompletteringsutbildning för bedömare och 
provledare genomfördes digitalt på våren.

I juni undertecknades ett samarbetsavtal mellan  
Brukshundklubben (SBK) och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) avseende 
räddningshundar. Avtalet har arbetats fram under 
lång tid och stärker och tydliggör samarbetet mellan 
SBK och MSB.

Sjöräddningshund 
En sjöräddningshundkurs har startat under året och 
fortsätter under 2022.

Patrullhund 
Målet för utbildning av patrullhundsekipage var att 
öka produktionsnivån till Hemvärnet under året. 
På grund av pandemin har kursverksamheten inte 
kunnat genomföras fullt ut enligt plan och årets 
produktion blev därför lägre än planerat, men god 
med tanke på omständigheterna.

Som en del i att utbilda patrullhundsekipage till 
Hemvärnet genomförs hundförarutbildningar 
(HFU), vilka arrangeras både med en geografisk 
spridning och vid ett flertal tillfällen så samtliga 
individer som genomför patrullhundskurs ska 
kunna ingå i förbandet inom rimlig tid och med rätt 
förutsättningar. Fyra av sju planerade hundförarut-
bildningar kunde genomföras under året.

Ett flertal olika kurser var tänkta att genomföras på 
Hundtjänstskolan på Marma för att utbilda instruk-
törer och hundbefäl. Alla dessa kurser ställdes in 
på grund av pandemin. Den nya prova-på-kursen, 
Grundkurs tjänstehund, kunde inte heller genom-
föras.

Alla sommarens planerade ungdomsläger ställdes in. 
Ett mindre regionalt ungdomsläger genomfördes på 
Marma under höstlovet vecka 44.

En kompletteringsutbildning för kurschefer genom-
fördes digitalt i början av året.

En kompletteringsutbildning för hundbefäl i urban 
miljö och en i dressyr för instruktörer ställdes in. 
Även en kompletteringsutbildning för provledare 
och kontrollanter ställdes in. 

Utskottsgruppen huvudmannaskap patrullhund har 
arbetat med och färdigställt anvisningar för det nya 
behörighetsprovet för patrullhundar till Hemvärnet.

En konferens för kontrollanter och provledare ge-
nomfördes i slutet av året.

Fortsatt utveckling av ett digitalt kursverktyg för 
administration av patrullhundskurser har pågått 
under året. Verktyget ska förenkla kursadminis-
trationen för i första hand kurschefer och i andra 
hand kansliet. Verktyget ska säkerställa att resultat 
registreras korrekt, att utbetalningar sker snabbare, 
samt att GDPR efterlevs.

Frivillig försvarsorganisation och  
samhällsnyttiga hundar
För att säkerställa kvaliteten på operativa sjö-
räddningsekipage, samt utveckla fler användnings-
områden och samarbeten för skarpa uppdrag, har 
anvisningarna för funktionskontroll sjöräddnings-
hund reviderats, likaså regler för certifikatprov 
sjöräddningshund. 

Ett flertal dialoger, informationsmöten, seminarier 
och årsmöten har genomförts med uppdragsgivande 
myndigheter, organisationer och andra frivilliga 
försvarsorganisationer. Utskottet för samhällsnytta, 
kansliet och generalsekreteraren har representerat. 

    Räddningshund
Foto: Christian Björses
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    Sommarträning, tjänstehund, Maria Andersson och Idun
Foto: Nils Petter Nilsson

Utskottets grupper har arbetat inom sina respektive 
uppdrag med utbildning, prov, ungdomsverksamhet, 
information, huvudmannaskap, mästerskap och 
utveckling.

Utskottet arrangerade tjänstehunds utbildningsdag 
digitalt i februari för tjänstehundsansvariga, rädd-
ningshundansvariga, representanter från utbild-
ningsgrupper, inbjudna gäster från myndigheter 
med flera. Nästan 100 personer var anmälda.

Brukshundklubben var tillsammans med övriga 
frivilliga försvarsorganisationer representerad vid 
mässan Mötesplats samhällssäkerhet som denna 
gång genomfördes digitalt. 

En barnbok om en patrullhund har tagits fram 
och finns till försäljning via brukshundklubben.se. 
Barnboken är en del av arbetet med att, som frivil-
lig försvarsorganisation, bidra till folkförankringen 
av totalförsvaret.

Utskottsgruppen som arbetar med att utveckla 
tjänstehundsverksamheten har gjort en omvärlds-
analys för att få större kunskap om tjänstehundar i 
andra länder. Kunskap som kan nyttjas vid utbild-
ning av tjänstehundar i Sverige. Nya tankar kan 
implementeras utifrån en dressyrplan och arbetet 
med det fortsätter även nästa år.

Brukshundklubben har som frivillig försvarsorga-
nisation informerat om Krisberedskapsveckan som 
arrangeras av Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap vecka 39. Det är en årlig informations-
kampanj för att öka människors motståndskraft 
inför samhällskriser och ytterst krig. Årets tema var 
demokrati.
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Uppdrag
Utskottet för hundägarutbildning har i uppdrag att 
arbeta med organisationens utbildning av hund-
ägare. Hundägare är i det här fallet alla som tränar 
sin hund i den inledande kursverksamheten, valp-, 
grund- och fortsättningskurser, vilka syftar till att 
nå en god allmänlydnad.

I uppdraget ingår också att skapa centrala riktlinjer 
och kursplaner för den verksamhetsinriktade utbild-
ningen med målet att hundägare ska uppnå kunskap 
och färdighet för att tävla med hund.

Utskottet ansvarar för utbildning, certifiering och 
utveckling av lärare men även för kursplaner och 
examinationsformer för instruktörsutbildningar 
inom varje verksamhetsgren.

Utskottet för hundägarutbildning
Arne Jonsson sammankallande, Carina Andersson, 
Åsa Almgren, Johanna Jervgren, Carina Norberg, 
Lena Funseth Norberg och Annelie Damberg.

Utskottsgrupper
Allmänlydnad
Bruks/tävlingslydnad 
Naturbruksgymnasier 
Rallylydnad
Specialsök

Arbete mot kongressens fokusområden
Utskottet vill arbeta för att ha utbildningar av hög 
kvalitet och med de bästa instruktörerna på mark-
naden för att vara det ”självklara” valet för hundä-
garen.

Hållbarhet
Genom telefonmöten och digitala möten har utskot-
tet minskat resandet och även fått lägre kostnader. 

Utskottets ledamöter deltog på organisationskonfe-
rensen som ett led i arbetet med att öka samsyn och 
förståelse för organisationen hos våra ledamöter.

Utskottet har genomfört datumbestämda dialog-
möten med distrikten efter varje utskottsmöte för 
ökad insikt och förbättrad kommunikation. Punkter 
att ta upp från utskottet publiceras på hemsidan.

För att bibehålla en sund ekonomi har utskottet 
kontinuerligt följt upp budgeten under året. 

Avelsansvar
Instruktörs- och lärarutbildningarna innehåller 
kunskap om hundraser och hur man ”läser” hund 
samt en friskvårdsdel. Lärarutbildningen har en 
stor obligatorisk del som handlar om hundens fysik, 
behov och att kunna läsa hund.

Vid lärarevent och utvecklingskurser är mentalitet, 
hundens fysik och aktuell forskning ett självklart 
inslag.

Prov och tävling
Utskottet utbildar lärare inom samtliga tävlings- 
grenar för att ge möjlighet till kursverksamhet inom 
varje tävlingsform. Grundkravet är att samtliga ska 
vara SBK-lärare. Den planerade lärarutbildningen 
mot SBK Lärare bruks- och tävlingslydnad fick på 
grund av pandemin skjutas fram.

Under året har nya kursplaner för instruktörs-
utbildningar SBK Instruktör spår/sök/rapport 
tagits fram.

UTSKOTTET FÖR HUNDÄGARUTBILDNING

    Ungdomsläger
Foto: Derin Sunneson
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Frisk och sund organisation
Utskottet har arbetat mot detta fokusområde genom 
att ha en modern pedagogik och ett coachande för-
hållningssätt i alla utbildningar.

Under året har utskottet arbetat intensivt med att 
revidera och uppdatera kursplaner och material.

Utskottet har under året haft ett nära samarbete 
med projektet Upp och hoppa – Sund med hund.  
Tillsammans med landets naturbruksgymnasier 
genomfördes Skol-SM digitalt som en löparskola på 
distans under hösten. Arrangemanget samlade 175 
elever från fem olika skolor. 

Utbildning
Ett av utskottets mål för utbildning är att skapa 
attraktiva utbildningar. Som ett led i detta har ut-
vecklingen fortsatt av SBK Utbildning för en ökad 
tillgänglighet till verksamheten och material för 
såväl allmänhet, instruktörer och lärare.

I december 2021 verkade 37 aktiva avtalsinstruk-
törer över hela Sverige. Arbetet med att ta fram  
valideringsunderlag för SBK Lärare och instruk-
törer slutfördes under 2021. De planerade lärar-
utbildningarna SBK Lärare Specialsök och SBK 
Lärare Rallylydnad fick tyvärr skjutas upp på 
grund av pandemin, utskottets förhoppning är att 
dessa ska kunna genomföras under 2022.

I slutet av året genomfördes ett digitalt lärarevent 
på temat ”Hur lyfter vi våra kursdeltagare” samt 
en digital konferens för distriktens utbildnings-
ansvariga. 

Under året genomfördes en digital uppdatering för 
SBK Instruktörer Specialsök.

Frivillig försvarsorganisation och  
samhällsnyttiga hundar
Årets utbildning av patrullhundinstruktörer till 
SBK Instruktörer tillsammans med utskottet för 
samhällsnytta blev tyvärr framskjuten på grund av 
pandemin. 

    Ungdomsläger
Foto: Derin Sunneson

    Ölands BK, instrutörsutbildning
Foto: Carina Andersson
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Verksamhetsstatistik – antal som svarat 2021 2020 2019
Lokalklubb (totalt 281) 240 236 232
Distrikt       (totalt 18) 18 18 18
Rasklubb    (totalt 18) 15 17 18

Rasklubbsverksamhet 2021 2020 2019

Funktionärsutbildning antal utbildade
Uppfödarutbildning 4 10 52
Provledare IGP/BHP – – 5

Tävlingar och prov arrangerade av rasklubbar
IGP/BHP 47 67 87
Lydnadstävlingar 6 6 15
Rasklubbsmästerskap 8 0 12
Bruksprov 6 7 25
Inofficiella utställningar 3 – 3

Avels-/uppfödarverksamhet
Rasklubbar som lämnat råd i avelsfrågor till  
uppfödare och hundägare 14 14 16

Rasklubbar som haft valphänvisning till  
hundägare/blivande hundägare 14 15 16

Rasklubbar som har särskild kommitté för  
uppfödarverksamhet 10 7 8

Rasutveckling Antal  arrangemang Antal deltagare
Genomförda arrangemang 2021 2020 2019 2021 2020 2019
MH 130 86 111 923 692 842
Korningens mentaldel 25 6 15 182 59 121
Korningens exteriördel 39 29 36 413 263 248

Registerverksamhet 2021 2020 2019
Rasklubbar som under året fört avelsregister 11 7 7
Rasklubbar som har särskild person eller  
kommitté för registerverksamheten 12 6 6

Övrigt
Rasklubbar som marknadsfört sig i (sociala) medier 14 16 18
Rasklubbar som har medlemsblad 9 11 10

Lokalklubbsverksamhet Antal kurser Antal deltagare Antal som ej fått plats
Hundägarutbildning 2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019
Valp- allmänlydnadskurs 1 469 1 405 1 263 10  076 9  823 9  574 2 054 2 082 766
Grundkurs agility 230 236 219 1 241 1 191 1 406 258 191 138
Fortsättningskurs agility 115 154 132 693 699 824 67 92 49
Tävlingskurs agility 58 64 73 359 334 424 8 31 31
Grundkurs rallylydnad 245 247 256 1 552 1 359 1 604 224 132 128
Fortsättningskurs rallylydnad 137 143 140 834 728 846 52 28 71

Verksamhetsstatistiken ger en övergripande bild av organisationens verksamhet och är efterfrågad.  
Vi eftersträvar full uppslutning och tackar de rasklubbar, lokalklubbar och distrikt som bidrar.

RASKLUBB, LOKALKLUBB & DISTRIKT
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Lokalklubbsverksamhet forts. Antal kurser Antal deltagare Antal som ej fått plats
Hundägarutbildning fortsättning 2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019
Tävlingskurs bruksprov 159 264 192 961 1 098 1 153 147 109 68
Tävlingskurs lydnadsprov 144 162 230 794 752 1 262 112 82 88

Rasutveckling Antal  arrangemang Antal deltagare
Genomförda arrangemang 2021 2020 2019 2021 2020 2019
MH 383 297 375 2 735 2 171 2 708
Korning mentaldel 69 57 66 578 467 565
Korning exteriördel 12 10 18 155 91 194

Funktionärsutbildning antal utbildade 2021 2020 2019
Allmänlydnadsinstruktör 1 624 1 508 1 545
Annan instruktör 648 791 927
Tävlingsfunktionär 2 160 2 384 2 491
Tävlingssekreterare 628 621 714
Utbildade i grundmodul 177 648 674
Utbildning mentalfigurant 590 576 567
Antal provledare 379 – –

Övrigt
Lokalklubbar med draghundsverksamhet 36 44 47
Lokalklubbar som marknadsfört sig i 
(sociala) medier 235 220 245

Lokalklubbar med speciella aktiviteter för  
funktionärer 133 124 171

Lokalklubbar med aktiviteter för allmän  
medlemsvård 203 180 217

Distriktsverksamhet Antal kurser Antal deltagare
Funktionärsutbildning antal utbildade 2021 2020 2019 2021 2020 2019
Domare bruksprov 3 3 7 11 8 30
Domare lydnadsprov – 1 6 – 3 16
Tävlingsledare bruksprov 9 5 4 16 21 15
Tävlingsledare lydnadsprov 9 4 9 33 21 47
Tävlingssekreterare 12 15 10 19 103 71
Skyddsfiguranter – 3 4 – 11 10
IGP/BHP-figuranter – 2 1 – 11 1
Instruktörer allmänlydnad 49 17 17 211 117 113
Instruktörer rallylydnad 4 2 2 22 11 13
Instruktörer bruks- och lydnadsprov – – 1 – – 6
Specialkurser - sök, spår m.fl. 1 2 2 6 15 10
Utbildade i grundmodul – – 7 – – 39
Specialsök 5 – – 35 – –

Rasutveckling 2021 2020 2019
Distrikt som arrangerat symposium inom  
rasutveckling 9 4 7

Distrikt med utbildning för utställningsarrangörer 0 1 2

Övrigt 2021 2020 2019
Distrikt som marknadsfört sig i (sociala) medier 14 12 14



40 SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

ÅRETS RESULTAT 
– för Svenska Brukshundklubben och Brukshundservice Sverige AB

Denna tabell avser 2021 års resultat för Svenska Brukshundklubben och Brukshundservice 
Sverige AB. I denna redovisning ingår inte resultatet från tjänstehunds- och assistanshund-
verksamheten då dessa bekostas av statliga medel och särredovisas direkt till respektive myn-
dighet. Verksamhet som bekostas av statliga medel är inte obligatorisk enligt bokföringslag 
att redovisa inom vår organisation, men finns ändå med då det finns ett intresse från kongres-
sen att ta del av den. Föreningens totala redovisning återfinns i årsredovisningen.

Utfall jämfört med budget (exkl. tjänstehunds- och assistanshundverksamhet)

Utfall Budget Utfall Budget

2021 2021 2020 2020

INTÄKTER
Medlemsintäkter 19 700 000 18 345 000 18 498 060 18 345 000
Statliga anslag 1 580 000 1 541 000 1 541 000 1 541 000
Övriga intäkter 5 971 000 8 393 000 6 521 941 8 393 000
Projektmedel Upp och hoppa 1 443 000 0 857 000 0
SUMMA INTÄKTER 28 694 000 28 279 000 27 418 001 28 279 000

KOSTNADER

Gemensamma kostnader 22 439 000 24 184 000 22 229 663 24 184 000
Utskottskostnader 2 431 000 4 155 000 726 541 4 210 000
Upp och hoppa 1 443 000 0 843 041 0

SUMMA KOSTNADER 26 313 000 28 339 000 23 799 245 28 394 000

Operativt resultat 2 381 000 –60 000 3 618 756 –115 000
Finansiella poster –2 000 0 29 712 0

RESULTAT 2 379 000 -60 000 3 648 468 -115 000

Ekonomi
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Svenska Brukshundklubben är en ideell medlems- 
organisation, specialklubb i Svenska Kennelklubben 
(SKK) och frivillig försvarsorganisation.

Allmänt om verksamheten

Central verksamhet
Brukshundklubbens förbund är direkt underställd 
kongressen som är organisationens högst beslutande 
instans. Förbundets arbete leds av förbundsstyrel-
sen som har uppdrag att förvalta förbundets eko-
nomi och skapa förutsättningar för utveckling och 
samverkan i organisationens olika instanser. För-
bundsstyrelsen delegerar visst ansvar för specifika 
verksamhetsområden till sex utskott; verkställande 
utskottet, utskottet för avel och hälsa, utskottet 
för hundägarutbildning, utskottet för organisation, 
utskottet för prov och tävling, samt utskottet för 
samhällsnytta.

Förbundskansliet har i uppdrag att effektuera 
förbundsstyrelsens beslut, hjälpa till med utskotts-
administration, medlems- och klubbservice samt 
IT-utveckling.

Som frivillig försvarsorganisation rekryterar och 
utbildar Brukshundklubben personal och ekipage 
som kan tjänstgöra inom totalförsvaret på uppdrag 
av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB), Försvarsmakten (FM) och Sjöfartsverket.

Svenska Brukshundklubben agerar också stödfunk-
tion och kvalitetssäkrare för assistanshundverksam-
heten på uppdrag av Myndigheten för delaktighet, 
samt driver friskvårdsprojektet Upp och hoppa – 
Sund med hund med medel från Svenskt Friluftsliv.

Förbundets intäkter härrör sig främst från medlems-
avgifter, anslag, sponsorintäkter och annonsförsälj-
ning samt administrativa avgifter för användandet 
av SBK Tävling.

Medlemsavgiften är uppdelade i en förbundsavgift 
och en lokal avgift. Den lokala avgiften varierar 
från klubb till klubb. 

Regional och lokal verksamhet
Svenska Brukshundklubben har idag strax över  
60 000 medlemmar och närmare 300 lokala klubbar 
runt om i landet där vi bedriver utbildning, täv-
lings- och tjänstehundsverksamhet.

Lokalklubbarna är uppdelade i 18 distrikt som drivs 
av en distriktsstyrelse. Distriktens uppdrag är att 
samordna och stötta klubbarna samt utbilda funk-
tionärer.

Våra 18 rasklubbar arbetar med avel, rådgivning 
och utveckling av våra brukshundraser. Under året 
har process inletts inför Svenska VEO rasklubbens 
anslutning till Brukshundklubben. Distrikt, lokal- 
och rasklubbar är egna juridiska personer. Dessa har 
därmed en egen ekonomisk förvaltning, vilken ligger 
utanför ramen för denna berättelse.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Covid-19 
Svenska Brukshundklubbens verksamhet präglades 
hårt av den fortsatta pandemin. Stora delar av verk-
samheten tvingades för andra året i rad stängas ned 
helt eller delvis och många stora event, konferenser 
och utbildningar ställdes in.

Generalsekreteraren lämnade sin post per den  
31 december efter fyra förtjänstfulla år. Rekryte-
ringen av ny generalsekreterare påbörjades under 
hösten.

Sponsorer
Agria är fortsatt huvudsponsorer till Brukshund-
klubben, deras avtal löper ut under 2022. Avtalet 
med Magnusson Petfood AB förlängdes under året i 
ytterligare ett år och gäller till 31 januari 2022. 

Sponsormedlen för 2021 har reducerats till följd av 
uteblivna arrangemang på grund av pandemin.

Det är fortfarande svårt att få företag att teckna 
fleråriga sponsoravtal. Detta gör att budgeteringen 
är fortsatt svår.

Med anledning av stora kostnader för provision har 
avtalet med Adviser Sales gällande sponsoravtal 
sagts upp. Föreningen kommer därför från och med 
2022 att själv hantera befintliga och eventuella 
framtida sponsorer. 

Brukshunden
Produktion av medlemstidningen Brukshunden har 
fortsatt skett via Roy Content. De har också skött 
tidningens hemsida, Facebooksida och Instagram. 
Annonsförsäljningen har som tidigare skötts av 
Adviser Sales. Tidningen har under 2021 haft en 
upplaga om 51 900 ex. 

Årsredovisning
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Utskotten
Trots pandemin har mycket verksamhet kunnat 
genomföras, om än digitalt. Mycket av utskottens 
verksamhet ställdes om genom att anpassa efter 
rådande förutsättningar vilket delvis resulterade i 
ofrivilliga besparingar genom exempelvis digitala 
domarkonferenser. Kostnaden landande på 1,8 mil-
joner under budget.

SBK Utbildning och Zoom
Den digitala utvecklingen har fortgått under året. 
Användningen av SBK Utbildning, vår utbildnings-
plattform för förtroendevalda och funktionärer, har 
under året ökat och funktioner har utvecklats.

Zoom är fortsatt ett uppskattat och välanvänt 
mötes- och utbildningsverktyg i organisationen som 
kommer att erbjudas även fortsättningsvis.

Projekt Klubbwebb
Under året har den nya klubbwebben tagit form och 
beräknad lansering är under kvartal 1 2022.

Upphandlingen pågick under januari och februari. 
Avtal skrevs med leverantören Sogeti AB i början av 
mars och i slutet av mars påbörjades arbetet med att 
bygga webben.

Webben byggs i Umbraco, ett CMS (Content Manage-
ment System), som ger oss stor flexibilitet. Vid årets 
slut var CMS:et färdigt så när som på integrationerna 
mot våra övriga system. Dessa integrationer kommer 
att sättas upp under kvartal 1 2022.

Nytt medlemssystem
Det har länge funnits en önskan om ett nytt med-
lemssystem i organisationen och efter noggrant över-
vägande startades processen med att försöka hitta ett 
system som möter våra behov. 

Under hösten skrevs avtal med Groupcare AB, ett 
dotterbolag till danska Groupcare AS, om att imple-
mentera deras system Membercare med tillhörande 
användargränssnitt. Membercare har stor funktio-
nalitet för den enskilde medlemmen, klubbar och di-
strikt och ger oss också möjligheter att kommunicera 
på ett bättre sätt.

Under senare delen av året har arbetet med konfigu-
ration av det nya systemet och utbildning av personal 
på kansliet pågått. När all konfiguration är klar och 
våra data är överförda kommer Membercare att inte-
greras med vår nya klubbwebb. 

Projektuppdrag
Svenska Kennelklubbens kennelfullmäktige och 
Svenska Brukshundklubbens kongress har tilldelat 
Brukshundklubben uppdraget att utveckla sam-

hällsnyttiga hundar. Detta arbete har under årets 
bedrivits genom flera projekt. 

Projektet Upp och hoppa – Sund med hund som finan-
sieras av Svenskt Friluftsliv har under året fortsatt 
att aktivera och generera medlemmar. Löparskolan, 
skidskolan och hundmarschen har varit stora succéer. 

Uppdraget från Myndigheten för delaktighet gällande 
assistanshund har i mycket begränsad skala kunnat 
fortgå. Många lämplighetstester och certifieringar 
ställdes in mot bakgrund av restriktioner. Många av 
de ekipage som var under utbildning påverkades av 
restriktioner, vilket ledde till längre utbildningstid. 
Därför lades stort fokus på att i första hand genomföra 
årsprov och lämplighetstester när restriktionerna lät-
tade under hösten 2021.

Projektet med specialsökande hundar med finansie-
ring från EU-programmet EIP-Agri och koordinering 
av Västra Götalandsregionens Naturbruksförvalt-
ning har pågått under hela året. Syftet med projektet 
är att pröva möjligheterna att söka upp och påträffa 
växtskadegörare samt ogräs med hjälp av specialsök-
hundar. Brukshundklubbens uppdrag i projektet var 
att ta fram modeller för anlagstest och certifiering av 
hundekipagen. Modellerna är nu framtagna och ska 
testas på projektets hundekipage.

Arbetsgruppen AG kommunikation och digitalise-
ring lämnade sin slutrapport under hösten. Det kan 
glädjande konstateras att mycket av de förslag som 
lämnades i rapporten redan är implementerade eller på 
gång genom dels den nya klubbwebben, kommunika-
tionspolicyn som antogs i början av året och det nya 
medlemssystemet. Detta ger vid hand att den centrala 
organisationen och kansliet jobbar för en fortsatt digi-
talisering på ett hållbart sätt.

Svenska Brukshundklubben sökte och beviljades  
projektmedel från Naturvårdsverket för projektet  
AlleSvansrätten som startades upp under hösten. 
Projektet syftar till att öka kompetensen avseende 
allemansrätt kopplat till hund tillika att höja kun-
skapsnivån hos såväl hundägare som hos de personer 
som hundägaren möter i sin vardag. Projektet syftar 
också till att reda ut begrepp, rättigheter och skyldig-
heter kopplat till markägare, jakträttsinnehavare och 
kommuner.

Medlemsutveckling
Medlemsutvecklingen har för tredje året i rad varit 
gynnsam. Antal förbundsmedlemskap visar på en 
ökning med sju procent och totala antalet medlem-
skap ökade med drygt fem procent vilket är oerhört 
glädjande. Året stängdes med ett medlemsskapsan-
tal på strax under 75 000 medlemmar.
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FLERÅRSÖVERSIKT
– Angivet i tkr

2021 2020 2019 2018 2017

Medlemsavgifter 19 700 18 699 17 761 17 358 16 208
Nettoomsättning 5 335 5 588 7 406 7 220 6 280
Årets resultat 3 688 5 682 1 801 283 3 932
Eget kapital 23 880 20 192 14 509 12 709 12 426
Soliditet % 74,0 78,8 66,4 59,8 65,3

FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION
Förbundsstyrelsen föreslår att;

Tillgängliga vinstmedel: Summa Disponeras enligt följande: Summa
Balanserat resultat 8 844 974 Avsättes för IT-utveckling 

Avsättes för hållbarhetsarbete
Avsättes för FS nya uppdrag 

800 000
500 000
500 000

Årets resultat 1 739 867 I ny räkning balanseras 8 784 841

TOTALT 10 584 841 10 584 841

I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar.
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RESULTATRÄKNING
Organisationsnr 802000-4605. Angivet i kronor

Not 2021 2020
Intäkter
Medlemsavgifter 19 700 111 18 698 710
Gåvor 11 750 6 555
Bidrag 21 310 922 20 433 971
Nettoomsättning 5 335 600 5 587 595
Övriga föreningsintäkter 0 11 236

46 358 383 44 738 066
Rörelsekostnader
Handelsvaror –87 553 –54 129
Övriga externa kostnader –28 707 940 –26 472 011
Personalkostnader 1 –13 872 459 –12 556 503

–42 667 952 –39 082 642
Verksamhetens resultat 3 690 431 5 655 424

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 626 31 552
Räntekostnader och liknande resultatposter –2 247 –4 621

–1 622 26 931

ÅRETS RESULTAT (se not 6) 3 688 810 5 682 354
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BALANSRÄKNING
Organisationsnr 802000-4605. Angivet i kronor

Tillgångar Not 2021-12-31 2020-12-31
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 2 100 000 100 000

100 000 100 000
Summa anläggningstillgångar 100 000 100 000

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror 476 780 233 053

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 588 461 317 097
Fordringar hos koncernföretag 2 778 373 1 474 568
Övriga fordringar 3 853 317 1 153 593
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 264 442 109 323

4 484 594 3 054 582

Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar 5 8 036 420 8 036 420
Kassa och bank 19 168 718 14 202 898
Summa omsättningstillgångar 32 166 511 25 526 952

SUMMA TILLGÅNGAR 32 266 511 25 626 952

Eget kapital och skulder Not 2021-12-31 2020-12-31
Eget kapital 6
Eget kapital vid årets början 20 191 527 14 509 172
Årets resultat 3 688 810 5 682 354
Eget kapital vid årets slut 23 880 337 20 191 526

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder 3 686 0
Mottagna ej använda bidrag 964 299 382 970
Leverantörsskulder 1 888 139 562 734
Skatteskulder 367 742 337 486
Övriga skulder 7 2 421 926 2 027 172
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter 8 2 740 383 2 125 063

8 386 175 5 435 425

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 32 266 511 25 626 952
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Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för 
medlemskap i organisationen och intäktsförs vid 
inbetalning.

Ränteintäkter
Ersättning i form av ränta redovisas som intäkt när 
det är sannolikt att organisationen kommer att få 
de ekonomiska fördelar som är förknippande med 
transaktionen och när inkomsten kan beräknas på 
ett tillförlitligt sätt.

Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering  
upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. 

Allmänna redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen (1995:54) och BFNAR 2016:10 
Årsredovisning i mindre företag.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor.

Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har värde-
rats till anskaffningsvärden om inget annat anges 
nedan.

Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av  
vad som erhållits eller kommer att erhållas och 
redovisas i den omfattning det är sannolikt att de 
ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras.

Bidrag
Bidrag/anslag intäktredovisas i den period när 
bidraget utbetalas till organisationen. Om bidraget 
är avsett att täcka specifika kostnader sker intäkts-
redovisning så att intäkten ställs mot avsedda 
kostnader. Villkorade bidrag skuldförs till dess att 
de utgifter som bidraget ska täcka uppkommer.

NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER  
OCH BOKSLUTSKOMMENTARER
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NOT 1, Personal

Medelantalet anställda 2021 2020
19,5 19,5

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2021 2020

Löner och 
ersättningar

Sociala  
kostnader

Löner och 
ersättningar

Sociala  
kostnader

8 601 014 3 819 530 8 664 657 3 440 265
(varav pensionskostnad) (852 048) (694 590)

8 601 014 3 819 530 8 664 657 3 440 265

NOT 2, Andelar i koncernföretag Moderbolag

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 100 000

Vid årets slut 100 000

Dotterföretag/orgnr/säte Antal andelar Antal i % Bokfört värde
Brukshundservice Sverige AB, 

556448-6453, Stockholm
10 000 100 % 100 000

NOT 3, Övriga fodringar

2021 2020
Fordran anslag 124 512 353 883
Övriga poster 728 805 799 710

853 317 1 153 593

NOT 4, Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2021 2020
Förutbet. kostn. patrullhundkurser 
2022

95 656 0

Övriga upplupna intäkter 0 28 800
Övrigt (abonnemang avisering m.m.) 168 786 80 523

264 442 109 323
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NOT 5, Övriga kortfristiga placeringar

2021 2020
Bokfört värde 8 036 420 8 036 420
Marknadsvärde 9 547 841 8 549 684

NOT 6, Eget kapital

Förändringar i eget kapital Balanserat  
resultat

Årets  
resultat

Ändamåls- 
bestämt

Totalt eget 
kapital

Belopp vid årets ingång 8 101 823 2 953 151 9 136 552 20 191 526
Disposition enligt kongressbeslut 743 151 –2 953 151 2 210 000
Årets överskott 3 688 810
Utnyttjande av ändamålsbest.medel 2 991 475 –2 991 475
Reservering –4 940 418 4 940 418

8 844 974 1 739 867 13 295 495 23 880 336

Ändamålsbestämda medel inom  
eget kapital

Fond Agria 
kompetens-
utveckling

Minnes-
fonden

IT- 
utveckling

Tjänste-
hund- och 
assistans-

hunds- 
verksamhet

Övrigt

Belopp vid årets ingång 125  000 108 479 2 000 000 5 495 973 1 407 100
Enligt kongressbeslut 2 210 000
Tillkommande gåvor 11 750
Tillkommande övrigt 15 000 4 913 668
Årets användning –2 991 475

140  000 120 229 2 000 000 7 418 165 3 617 100
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NOT 7, Övriga skulder

2021 2020
Inbetalda tävlingsavgifter 1 029 247 716 744
Personalskatt & sociala avgifter 859 951 730 272
Övriga poster 532 729 580 156

2 421 926 2 027 172

NOT 8, Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2021 2020
Uppl. semesterlöner och löner 1 314 633 1 190 366
Sociala avgifter 413 345 374 874
Förutbetalda sponsringsintäkter 250 000 0
Förutbetalt bidrag 190 000 90 000
Övriga poster 572 405 559 824

2 740 383 2 125 063

NOT 9, Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

2021 2020
Ställda säkerheter Inga Inga

Eventualförpliktelser
Borgensförbindelse till förmån för 
koncernföretag 250 000 250 000
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Verksamheten i klubbar och distrikt har varit begränsad under 
2021, men många av våra verksamheter har kunnat ställa om 
och fortsatt locka nya medlemmar. 

Förbundsstyrelsen vill tacka alla engagerade medlemmar för 
ett mycket väl genomfört arbete under 2021. Ert engagemang 
gör att vi har stora möjligheter att tillsammans nå våra 
gemensamma mål med Svenska Brukshundklubben.

FARSTA 10 MARS 2022
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