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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVENSKA HUNDKLUBBEN 
VERKSAMHETSÅRET 2021-01-01 - 2021-12-31 
 

Förord 
2021 blev inte ett år som alla andra i och med att coronapandemin svepte över landet. Pandemin 
till trots har lokalklubben under året haft många aktiviteter. Vi har i och med detta kunnat 
erbjuda många hundägare utbildning, samvaro med likasinnade och trivsel med hunden. 
 
Många ideella timmar av arbete har lagts ned av våra duktiga och engagerade medlemmar både i 
kursverksamheten, vid tävlingar och prov, i medlemsträffar samt i renovering och skötsel av 
vårt klubbområde.  
 
Styrelsens sammansättning från årsmötet 
Ordförande   David Wetterlind  
Vice ordförande      Åse Rönnblom 
Kassör   Inga-Lena Pettersson Örn  
Ledamot   Bengt-Olov Fernström 
Ledamot   Irene Berlin 
Ledamot   Lisbeth Pettersson 
Ledamot/Sekreterare  Marina Normark 
Suppleant   Helen Karlsson (t o m oktober 2021) 
Suppleant   Rasmus Aläng Gustafsson 
 
Revisor   Ulrica Dagson  
Revisorsuppleant  Tommy Holmertz 
 
Valberedning   Ammi Olsen (sammankallande) och Mats Gustavsson 
 
Övriga ansvariga under 2021 
Agility David Wetterlind 
Anmälningsmottagare kurser, tävlingar och prov Åse Rönnblom Gustafsson 
Arbetsprov Tommy Holmertz 
Draghundsport David Wetterlind 
GDPR kassör 
Hemsidesansvarig Rasmus Aläng Gustafsson  
Hundrally från hösten Lisbeth Pettersson  
Instruktörsansvarig Tommy Holmertz till november 2021 
Kök inköp Ann-Marie Olsen  
Kök bemanning Mats Gustavsson  
Medlemsansvarig Tommy Holmertz 
Nosprov Maria Evertson 
Områdesansvariga Mats Gustavsson och Tommy Holmertz 
Tävlings- och Utställningsansvarig  Åse Rönnblom Gustafsson 
Ungdomsansvarig David Wetterlind 
Utbildningsansvarig Tommy Holmertz 
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Tjänstgörande instruktörer i kursverksamheten under året har varit följande 
Ann-Sofie J, Ammi O, Bengt-Olov F, David W, Laila J, Margreth J, Susanne L, Tommy H, Åsa S och 
Åse R. Lisbeth P, Ebba BW och Dylan RG har deltagit som aspiranter. 
 
Lokalklubben har medlemmar invalda i huvudklubbens styrelse David W (ledamot) och Rasmus 
AG (suppleant). 
Ammi O ingår i centrala lydnadskommittén. 
Tommy H är centralt ansvarig i SHK:s hundtestkommitté. 
 
Medlemsantal 
Lokalklubben hade 148 stycken medlemmar början av januari 2022.  
 
Verksamheten 
Årsmötet genomfördes kombinerat digitalt och i klubbstugan 11 april 2020. 
Styrelsen har haft 15 protokollförda möten under året och däremellan har AU fattat beslut i 
akuta frågor. 
 
Lokalklubben blev under 2021 medlem i Svenska Draghundsportförbundet.  
 
Under 2021 har klubben hållit många hundägarutbildningar främst med inriktning mot nya 
hundägare med valpar men också för de som behövt vardagslydnadsträning. Kurserna startade 
upp i mars med många anmälda. Instruktörerna har valt att starta kurser löpande så snart 
tillräckligt antal deltagare fanns. Kurser har främst hållits på tisdagar. 
 
Följande kurser har hållits under året - valp, vardagslydnad, tävlingslydnad rookie/klass1, 
tävlingslydnad fortsättning, personspår nybörjare och nosework nybörjare. Flera av 
valpkursdeltagarna har erbjudits valptest av testledare i SHK Hundtest.  
Det har dessutom hållits öppna träningar torsdagar under hela året för lydnadsträning och 
rallylydnad och under sommaren hölls öppen träning i agility på onsdagar. Under hösten har 
öppen träning i nosework genomförts på onsdagar. 
Hundpromenader för intresserade hundägare har genomförts på söndagarna. Detta har lockat 
både medlemmar och andra hundägare. Ett mycket bra sätt för social träning av hundar och 
även socialt umgänge för hundägare. Efter att FoHMs restriktioner lättade så återupptogs 
promenaderna efter sommaren i klubbens regi.  
Medlemmar har under året träffats för träning i spår, sök och föremålssök. 
 
Vägen har underhållits regelbundet samt delar av området har buskröjts och trädfällts med 
maskin.  
En aktivitetsbana har iordningställts vid klubbområdet och ytterligare en bana planeras. Allt har 
utfördes av duktiga och engagerade medlemmar. 
 
Instruktörsmöten har hållits regelbundet under våren och hösten.  
Föreläsning om påverkan av vind och luftströmmar vid spår och sökarbete med hund hölls 
under hösten för intresserande medlemmar och andra. 
Marie Brännman från Studiefrämjandet informerade funktionärer om nya e-tjänsten. 
  
Två SHK Hundtest har genomförts på klubben. Svenska Service- och Signalhundsförbundet har 
genomfört ett antal lämplighetstest vid vårt område med lokala hundtestfunktionärer. 
 
Vi har haft några arbetsdagar under året då stugan, planerna och resterande område fått 
omvårdnad.  
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All verksamhet sker i samarbete med Studiefrämjandet i Sörmland. 
 

SHK Eskilstuna/Torshälla  
År Plan tim Slut tim 

2017 312 272 
2018 634 577 
2019 464 469 
2020 649 643 
2021 741 715 

 
 
Utställningsverksamhet 
Klubben valde att inte arrangera någon utställning 2021. 
Våra medlemmar har deltagit vid de få av SHKs centralt arrangerade utställningarna som 
genomfördes 2021. Exteriördomare och ringsekreterare från lokalklubben har anlitats centralt 
och av andra LK. 
Några medlemmar i LK har under året utbildat sig till ringsekreterare.  
 
Tävlingsverksamhet 
Lokalklubben hade för avsikt att arrangera tre certifikatberättigade lydnadstävlingar. Tyvärr 
fick 2 ställas in pga. brist på egna funktionärer samt för få anmälda. En tävling genomfördes med 
5 anmälda.  
Vid tävlingen användes våra egna funktionärer. 
 
Arbetsprovsverksamhet 
Då vi saknar domare i personspår och personsök har inga arbetsprov i grenarna genomförts. LK 
fick under hösten en godkänd domare i föremålsök start o järnklass. Prov i föremålssök har 
genomförts i lokalklubbens geografiska ansvarsområde.  
Klubben fick en ny godkänd domare i Nosprov under 2021 (Maria E) och då även kunnat 
genomföra prov i Start- och Järnklass. 
 
 
Utbildning 
Studiefrämjandets ledarutbildningar startades upp i december 2021. 
Våra instruktörer har varit på utbildningar både lokalt och utanför länet samt deltagit vid 
digitala föreläsningar, vilket är positivt då de håller sig uppdaterade samt i och med det får 
vidareutbildning.  
Utbildningsansvarige genomförde en instruktörsutbildning för intresserade aspiranter från 
Eskilstuna, Uppsala och Södertälje under vintern.  
Stor vikt i l utbildning ligger på hundens mentalitet och rasspecifika medfödda egenskaper. 
 
Ekonomi 
Tack vare våra instruktörers hårda arbete med kursverksamhet under året ser ekonomin god ut. 
Därför har vi kunnat lägga pengar på renoveringar och underhåll av stuga och område.  
 

Klubben har sponsrat klubbtryck för de som velat ha det på sina kläder. 
Årets resultat ses i den ekonomiska berättelsen. 
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Underhåll samt Kök 
Gräsklippning och underhåll av vår maskinpark har Mats G ansvarat för under året.  
Under året har klubbens medlemmar fått tillgång till en aktivitetsbana på klubbområdet, som 
byggt och iordningställts av medlemmar.  
Mycket renoverings- och underhållsarbete har gjorts av Patrik och Laila J, David W, Tommy H, 
Mats G, Ammi O och Håkan S.  
Städning har utförts löpande av hugade medlemmar. 
 
Köksinköp har i huvudsak Ammi O ordnat med.  Köket har kunnat hålla öppet och erbjuder 
försäljning av fika o enklare förtäring när klubbstugan varit öppen vid kurser på tisdagar, öppna 
träningar torsdagar och öppet hus på söndagar. Våra aktiva funktionärer erhåller fika gratis då 
det är viktigt att man som funktionär känner uppskattning. 
 

 
Slutord 
Vi vill rikta ett stort tack till ALLA som på olika sätt bidragit till verksamhetsåret 2021. Det finns 
alltid plats för fler att på olika sätt hjälpa till i verksamheten, om många gör lite behöver ingen 
göra allt! 
Hunden i centrum och tillsammans kan vi åstadkomma mycket för att locka fler till vår klubb 
och vår gemenskap. 
 
Vi ser fram emot ett 2022 med stor tillförsikt och har förhoppning att kunna starta upp 
verksamheter inom för lokalklubben nya hundsporter. 
 
 
Vi i styrelsen ställer härmed våra platser till förfogande. 
 
 
 
 
David Wetterlind  Åse Rönnblom Gsson Inga-Lena Pettersson Örn 
Ordförande Vice ordförande Kassör 
 
 
 
Bengt-Olov Fernström Irene Berlin Marina Normark  
Ledamot Ledamot Sekreterare 
 
 
 
Lisbeth Pettersson  
Ledamot 
 
 
 
Helen Karlsson Rasmus Aläng Gustafsson 
1e suppleant  2e suppleant 
(t o m oktober 2021) (t o m 5 januari 2022) 


