
Presentation Carin Josefsson 
Mitt namn är Carin Josefsson och jag är i skrivandets stund 47 år gammal och bor i Gammelstad. Jag 
arbetar som specialpedagog i Luleå kommun. Jag är uppvuxen med rasen boxer. 1997 skaffade jag 
mig min egen första schäfer och med honom tog steget in i SBK och blev headhuntad till tjänstehund 
året därefter – där är jag fortfarande aktiv. Jag har utbildat 6 tjänstehundar (både R-hund och hv-
hundar). Jag har provat många raser under mina år, förutom schäfrar har jag haft malenois, tervuern, 
dvärgschnauzer. Just nu har jag en pensionerad schäferhanne och en kelpietik som dessutom nu 
tjänstgör med mig i hemvärnet där jag är hundbefäl på ett insatskompani. 

Med mina första hundar tävlade jag en hel del i både bruksspår och lydnad. Har deltagit i tre 
tjänstehundsmästerskap. Jag är fortfarande mest engagerad privat i tjänstehundsbiten inom SBK, där 
jag ofta har uppdraget som SBK kontrollant och FM kontrollant. Jag har i många år också utbildat 
preparathundar och sitter med i den domargrupp som tagit fram det nya provet åt SBK gällande 
specialsök. 

Jag har nu suttit med i Förbundsstyrelsen som suppleant i några år och det har gett mig en stor 
inblick i hela SBK:s verksamhet – vilket har varit jättekul, men också ganska mycket arbete. Det 
senaste halvåret har jag också suttit som sammankallande i Centrala hundägarutskottet vilket har 
varit en stor utmaning men fantastiskt roligt.  

Min grundfilosofi oavsett vad man gör med sin hund är att man skall ha roligt tillsammans med sin 
hund och alla andra likasinnade. Under de år jag nu har suttit med i Förbundsstyrelsen har jag lärt 
mig massor. Ibland skulle jag önska att det vi gör i styrelsen skulle gå mycket snabbare och att vi på 
ett lätt och snabbt sätt kunde nå ut till alla våra medlemmar. Det är något som vi måste bli bättre på. 
Att utveckla och att utvecklas sker hela tiden. 

När jag valdes in i Förbundsstyrelsen var min vision att jobba för SBK och att SBK som organisation 
ska bli en attraktiv förening. Jag har fortfarande samma vision och jag vill få personer att engagera sig 
i vår förening, från lokalklubb – distrikt – förbundsstyrelsen. Jag ställer mig fortfarande frågan hur 
man ska göra det och en framgångsfaktor är att lyssna på vad våra medlemmar vill, men också ha i 

åtanke att ibland blir det inte som man vill. Det är också 
viktigt att följa samhällsutvecklingen. 

 Här är en bild på mig och min kelpietik Åska, när vi precis 
blev godkänt patrullhundsekipage för två vintrar sedan. För 
mig är ingenting omöjligt, man måste bara hitta rätt väg! 
Att genomföra ett slutprov i – 17 grader och nyfallen snö, är 
ett bevis på det! 


