Aktivitetsgrupper och aktivitetsombud
Under året har styrelsen utsett två personer inom sig som fungerat som speciellt ansvariga för
utvecklingen av och kontakterna med aktivitetsgrupperna och aktivitetsombuden. Ett nyhetsbrev har
skickats ut per mail under året och, i samband med Rasspecialen, inbjöds till ett möte med
kontaktombuden.
Som en direkt följd av detta möte uppdaterades Reglerna för aktivitetsombud/grupper vilka antogs
av styrelsen i oktober (finns att läsas i sin helhet på klubbens hemsida). En speciell facebookgrupp,
med namnet Aktiva inom Rasklubben för dansksvensk gårdshund bildades också efter mötet i Tånga.
Gruppen på Facebook är tänkt att så småningom kunna fungera som en kontaktgrupp mellan olika
delar av landet, där man kan ge varandra tips på olika aktiviteter och inspirera varandra. En annan
nyhet är att kravet på att skriva lokala verksamhetsberättelser och planer nu tagits bort. Det arbetet
görs och samordnas istället av de två kontaktansvariga i styrelsen. Tanken har varit att
aktivitetsgrupperna ska slippa så mycket byråkrati och formalia som möjligt och istället kunna ägna
sig åt aktiviteter av olika slag. I stället för att kunna ansöka om ett årligt bidrag har grupperna och
ombuden nu istället möjlighet att söka stöd för de aktiviteter som kostar pengar.
I arbetet med denna verksamhetsberättelse har därför grupperna fått rapportera in vad som händer
till de kontaktansvariga i styrelsen. Vi tackar för alla rapporter vi fått in, stort som smått, speciellt till
Skåne/Blekinge som inspirerat till att vi i år redovisar aktiviteterna med hjälp av bilder (se nedan).
Ett par aktivitetsgrupper har försvunnit eller bantats rejält. En ny aktivitetsgrupp har dessutom
kommit igång i Gävleborg, där man planerar en första träff i mars 2019. Idag täcks femtontalet län
aktivitetsgrupper eller aktivitetsombud. Målet är givetvis att täcka hela Sverigekartan, men vi gör det
stegvis och satsar på att få igång, eller nystarta, två-tre grupper under 2019 samt att rekrytera flera
aktivitetsombud där det idag bara finns ett.
Under året har de gamla kontaktlistorna gåtts igenom och uppdaterats så att de idag är aktuella, så
som läget ser ut i verkligheten. Tanken är att i februari byta ut den gamla kontaktlistan med en ny
fräsch på hemsidan och samtidigt göra samma sak i medlemstidningen.

Lokala aktiviteter i ord och bild
De allra flesta aktivitetsgrupper har haft någon form av promenader på schemat. Andra, som
Göteborg, har även anordnat BPH och i Dalarna har man haft föreläsning om akutsjukvård för hund. I
Stockholm ses man vid Drottningholm en söndag förmiddag i månaden. Aktiviteterna i
Stockholmsområdet kommer under 2019 att utökas med aktiviteter vid Wenngarn i norra delen. Det
blir både promenader och prova-på av olika slag. Andra, som Värmland och Dalarna, har haft olika
former av prova-på när det gäller olika hundsporter som nosework, agility, rallylydnad, freestyle och
ringträning. Under 2019 firar dessutom Örebro/Värmland fem år som aktivitetsgrupp, vilket man gör
med ett stort firande den 8 juni. I Skåne har man en tradition med gudstjänst och kyrkkaffe samt
efterföljande ringträning och hundbedömning. Det gör man även nästa år, och fortsätter även med
promenader och föreläsningar. Dalarna planerar en ny träff i Falun nästa år, den här gången med en
föreläsning om hundens känslor. Och i Jönköping planerar man för fullt inför en officiell utställning i
Gränna i april. Hundmässan i december i Stockholm och My Dog i Göteborg i januari är två större
arrangemang där klubben är representerad via rasmontrar sedan flera år tillbaka. En uppgift som
sköts med den äran av lokala aktivitetsombud med flera.
Här följer ett axplock av 2018 års aktiviteter landet runt:

Skåne/Blekinge: Hundpromenad på Stibyberget i
Sölvesborg den 14 april. Cirka 15 personer med hundar
vandrade och avslutade med korvgrillning.

Skåne/Blekinge: Femtontalet personer promenerade
vid Odensjön/Skäralid den 22 april.

Skåne/Blekinge: Bedömningsträff i Djurröd, den 10 juni, i
samverkan med kyrkan. Dagen började med gudstjänst,
därefter var det dags för ringträning. 26 hundar deltog i
utställningen och domare var Gunilla Bivefors.
Aktivitetsgruppen grillade och kyrkan bjöd på kaffe. BIR
blev veterantiken Adidac Alice och BIM Aagerups Plutt.

Skåne/Blekinge: Tjugotalet personer kom med sina
hundar och gick i den vackra naturen vid Bjeverödsdammarna den 9 september.

Skåne/Blekinge har också haft föreläsning om den gamle hunden, med Bengt-Åke Bogren. Och
genomfört ytterligare några promenader i Fulltofta, Bjeveröd (igen) samt vid Kjugekull med Lena
Persson som ledare.

Stockholm: I Stockholmsområdet har man
träffats en söndagförmiddag i månaden på
Hundöarna vid Drottningholms slott, där det
finns en enormt stort inhägnat rastområde.

Dalarna: I Falun hölls en träff i mars där man, förutom
balansträning, fick möjlighet att prova på både
rallylydnad och nosework och en föreläsning om
akutsjukvård för hund.

Göteborg/Väst: I Göteborg ordnade man under hösten en dag med möjlighet att anmäla sig att göra
BPH-test – beteende och personlighetsbeskrivning hund. Man har också genomfört flera träffar med
promenader, bl a i Varberg och Hemsjö.

I Örebro/Värmland inleddes hösten med
ringträning i Ånnaboda, under rubriken ”Tips från
handlern” med Angelica Lauth. Efteråt blev det fika
utomhus och massor av hundprat.

Örebro/Värmland: Gårdisträffen i oktober hölls i
Arvika, där ett stort gäng glada gårdisar och deras
ägare gick runt Sågudden, testade den nya
hundparken samt provade på lite enkel agility.

I Örebro/Värmland har ett träningsgäng träffats ett par onsdagförmiddagar varje månad i ett par-tre
års tid. I hundhallen i Lervik tränas allt från rallylydnad, lydnad, freestyle, nosework till allmänlydnad
och ren social träning. Under de två timmar man ses hinner man med en hel del, även att prata hund
över en kopp kaffe.

Aktivitetsombud/grupper per den 31 januari 2019
Dalarna
Pia Bildt Ström, Falun
Gävleborg
Sofie Hedlund, Skutskär
Helena Bohlin, Kilafors
Göteborg/Väst
Christina Bengtsson, Varberg
Anne Hansson, Lerum
Mikael Klasson, Fjärås
Maria Klasson, Fjärås

Jimmy Berg, Göteborg
Christina Emrich, Mölndal
Wilma Tolinsson, Kungälv
Jönköping
Angelique Lindblom, Gränna
Annika Andersson, Hestra
Angelita Nooni, Tenhult
Mälardalen
Kent Larsson, Eskiltstuna
Norrbotten
Britt-Marie Larsson, Gammelstad
Skåne/Blekinge
Bengt-Åke Bogren, Kristianstad
Anna Hoff Jönsson, Hörby
Jenny Gummesson, Jämjö
Christin Karlsson, Helsingborg
Catarina Ottosson, Höör
Anders Sjöberg, Kristianstad
Lena Persson, Sölvesborg
Barbro Härse, Ludvigsborg
Stockholm
Lena Jansson Kujanpää, Sollentuna
Cissi Dolderer, Sigtuna
Västernorrland
Angelica Westin, Örnsköldsvik
Örebro/Värmland
Agneta Wändell, Degerfors
Barbo Markström, Karlstad
Helene Holmgren, Odensbacken
Marie Andersson, Nora
Camilla Jörnegren, Kumla

