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Styrelsen 
Värmdö BK växer så det knakar. Vi har just nu 747 medlemmar och har ökat med 40% på ett år.  
Värmdö BK är nu näst största brukshundklubben i Sverige. Förutom att antalet hundar ökar i Sverige 
så måste det ändå betyda att vi har en aktiv och trevlig klubb. 

En reporter på tidningen ”Mitt i Värmdö” hade uppmärksammat att det är mycket aktiviteter på vår 
klubb och blev nyfiken, det resulterade i ett trevligt reportage både i tidningen i brevlådan och 
digitalt. 

Styrelsen har sedan vårmötet haft 2 st styrelsemöten. Utöver våra möten har styrelsen en effektiv 
och frekvent kommunikation via mail, FB och telefon. 

Båtklubben har nu satt upp en bom vid sin parkering pga att de har bekymmer med stölder av 
motorer mm. Den kommer att vara låst under vinterhalvåret och det innebär att vi inte kan utnyttja 
den parkeringen under den tiden. Under sommaren så har vallen vid agilityplanen blivit bortschaktad 
och en ny gångväg har iordningställts för att vi enklare skall kunna gå ner med vagnar och dyligt ner 
till stora planen från vår egen parkering. 

Det har hänt och händer mycket på vår klubb: 

Ny spegel finns nu på lilla planen. 
En aktivitetsbana finns i skogen bakom klubbstugan. 
En ny träningsgrupp med IPO-R lydnad finns nu på klubben. 
Djurö hund o katt har en liten försäljning av hundgodis inne i klubbstugan. 
Ny värmepump installerad. 
Nytt staket mot agilityplan. Staketet skall förses med insynsskydd till våren. 
Utjämning av och nytt gräs är sått på agilityplanen. 
Nytt utomhusbord vid klubbstugan är på plats. 
Nya träningsmattor inne i klubbstugan- 
Div uppfräschning med lagning och målning både invändigt och utvändigt är gjort. 
Belysningen på lilla plan / agilityplan skall förbättras. 
Rastslingan skall märkas upp. 

Tränings- och kursverksamheten fortsätter på klubben med de restriktioner som SKK/ SBK har 
beslutat. Styrelsens mål är att klubben skall kunna genomföra så mycket aktiviteter som möjligt inom 
ram för restriktionerna.  
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HUS 
Sektorns medlemmar; Anneli Dahllöf – sammankallande 

Mia Lilja, Sandra Jonsson, Lisa Jozic, Jenny Söderberg. 

Fem sektormöten samt ett instruktörsmöte har hållits fram till dagens datum. En instruktörsträff är 
planerad till 30/11. 

95 kurser har under 2020 fram till dagens datum avslutats alt pågår/startar inom årets slut. 

Hus anordnade två prova på dagar i somras för våra medlemmar där man kunde prova nosaktivering, 
spår, agility, rallylydnad, dragweight, patrull, tävlingslydnad och trick och balans. Dagarna blev mycket 
uppskattade. 

Allmänlydnadsjouren har genomförts under hösten med högt antal deltagare, även det mycket 
uppskattat av våra medlemmar. 

Som en förlängning av denna så kommer det anordnas promenader för medlemmar i vinter, dessa 
kommer ledas av minst en instruktör. 

Klubben har i höst fått tre nya allmänlydnadsinstruktörer varav en är certifierad via hundungdom 
samt en SBK Friskvårdsinstruktör. 

En heldag instruktörsutveckling genomfördes den 17/10, Pia Eklund ”Hundtoken” delgav oss sin 
kunskap i teori och övningar kommunikation människa/hund – ”Communicare”. 

Vi har trots coronapandemin glädjande nog kunnat genomföra många kurser och kunnat erbjuda våra 
medlemmar aktiviteter enl ovan, inomhuskurser kommer av förklarliga skäl få stå tillbaka närmsta 
tiden men vi hoppas kunna uppta även dessa i början av nästa år. 
 
HUS/gm Anneli Dahllöf  
 
 

Bruks- o Lydnad 
P.g.a. Corona pandemin valde vi att ställa in vår elitspår tävling i maj. Lydnadstävlingen i juni blev 
endast startklass och LK1. Vi ställde även in vårens månadstävlingar. 

Öppna måndagsträningen har pågått som vanligt och vi har numera en ny pistol. 

Vi har genomfört 4 träningstävlingar för lydnad samt bruksklasserna. 

Vi har arrangerat följande tävlingar i år: 

22/2 Lydnad, startklass och LK1 

7/6 Lydnad, startklass och LK1 

13/9 Spår,  LKL och HKL 

27/9 Spår, apell 

10/10 Sök, LKL och HKL 

Totalt har vi haft 116 tävlande ekipage. 

Våra egna medlemmar har visat framtassarna på tävlingsbanorna; 46 starter i lydnad och 41 starter i 
bruks. Heja Värmdö! 

Åsa Lundberg och Sussie Konola har under året utbildat sig till tävlingsledare bruks. 
 
För TT-sektorn 
Sussie Konola 
 



8. d  Agility 

Möten:  Begränsat mötena pga av covid-19. Haft ett telefonmöte. 

Kurser:  Har hållet kurser på alla nivåer samt unghundsagility och ungdomskurser. 

Målet var att utbilda en TL men allt är inställt.  

Tävling:  Inställd pga covid-19 

Ekonomi:  Intäkter från många kurser ligger i klubbenskassa.  

Öppen banträning:  Måndagar 18:00. Alla som deltar hjälps åt att bygga, plocka fram och bort hinder.  

Övrigt: 
• Flytt av planen oplanerat och snabbt till lilla planen. Rivning av staket och bära över alla hinder. 

Dock fick nästan allt bäras fram och tillbaka igen pga av gräsklippning, det var inte ok då vi värnar 
om medlemmarnas ryggar. Agilityn och aktiva har mötts av dålig attityd från vissa medlemmar, 
trots att det fanns styrelsebeslut av att använda lilla planen under renovering, vilket inte är ok. 

• Aktivitetsbana har flera saker färdigställts och är väldigt uppskattat av många medlemmar.  
• Superfint målad bod av tjejtrion som är mycket behjälpliga! 
• Staketbygge och en grind färdigställd dock behövs en till och lite pyssel till. 
• Jorden har börjat att skottas ut men den kommer inte att räcka till hela den gamla planen.  
• Belysning på planen: 

Förbättrad belysning => de nya lamporna lyser starkare på de fläckar som de lyser upp. 
Fortfarande inte godtagbart då större delarna av planen ligger i mörker och vi önskar belysning 
från båda håller och högre stolpar så att ljuset sprids mer. Minst två stolpar till för att det ska bli 
hyfsad belysning.  

 
 

Rallylydnad 

Vi har under hösten haft öppen träningen på måndagar som har varit välbesökta. 

Den 14:e juni anordnade vi en officiell rallylydnadstävling. Den var tänkt som en dubbeltävling i två 
klasser men pga Corona och FHM rekommendationer så var vi tvungna att begränsa antalet tävlande. 
Med lite nya regler, rutiner och logistik så kunde vi genomförde en lite mindre tävling med 25 starter 
i två klasser.  

Den 20:e september stod Värmdö BK som värd för DM i rallylydnad. Det var samtidigt en officiell 
tävling i mästarklass. 

En helg i juni och en kväll i augusti anordnades inofficiella rallytävlingar. Huvudsyftet var att skapa ett 
träningstillfälle för domare från Stockholmsdistriktets domarutbildning. 

En utvecklingsdag med en extern instruktör är bokad till våren för våra tävlingsekipage. 

Rallylydnadssektorn  
gm Carina Ohlander 
 
 

Draghund 

En ”Grönt kort” kurs kommer att hållas utomhus en lördag i november. 

Det finns en Facebook grupp för Värmdö BK draghund som en träffpunkt för draghundsintresserade 
på klubben. 

//Carina 
 



Tjänstehund 
Inget att rapportera. 
 
 
RUS 
RUS har under året utbildat figuranter med hjälp av Lorentz Ogebjer. Värmdö har 3 nya figuranter 
vilket stärker vår sektor i positiv utveckling.  
Det har varit mycket bra för nya figuranter att träna utan publik.  
 
Klubben har genomfört test för 110 hundar som testats för MH eller MT fram till 201031.  
 
Sandra Jonsson är nu sammankallande för sektorn. 
 
//Anna Löfblad 
 
 
Mark- och stuga 
Det har varit lite gräsklippning och skräpplockning som vanligt. 
Det som mest behöver klippas är Lilla Planen och Agilityplanen, men det skulle dom ordna själva har 
jag hört. 
Hoppas alla deras grejor blir inställda under tak i vinter. 
Parkeringen skulle behöva sladdas och jämnas till, men det verkar ganska meningslöst när det är 
rundsladdning med bilar var och varannan kväll/natt. Kanske ett par fartgupp skulle hjälpa ? 

Mark/Ragge 
 
 
Klubbstugan har inte använts så mycket nu under detta år pga de restriktioner som gäller                   
för Covid-19, alla kurser bedrivs utomhus. 
Klubbstugan har nu fått nya träningsmattor inne i lektionssalen och div uppfräschning, lagning och 
målning har utförts både invändigt och utvändigt. 

Det går åt väldigt många pappersmuggar, använda gärna de porslinsmuggar som finns och diska dem 
efteråt, vi har ju investerat i ett bra och fungerande avlopp som vi med gott samvete kan använda. 

Annelie och Carina 

 


