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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019-20 

 

Sammanfattning 

Södra Dalarnas Draghundsklubb fortsätter att växa i både medlemsantal och aktiviteter. 

Vi har som vanligt haft bred verksamhet med både bredd, elit, träningar och tävling. Det är fortfa-

rande en stor spridning vad gäller geografi, ambitionsnivå, åldrar, män och kvinnor.  

Vi representerar alla tre stilar inom Svenska Draghundsportförbundet. 

Klubben hade vid verksamhetsårets slut 154 medlemmar och av dessa har 41 personer löst täv-

lingslicens. 

Sammanlagt tog klubben 20 medaljer vid de olika SM tävlingarna och 3 internationella medaljer. 

Under det här verksamhetsåret har de första Europamästerskapen i klubbens regi arrangerats. Planen 

var att det skulle genomföras på Lugnet i Falun, men på grund av bristen på snö flyttades arrange-

manget till Åsarna. Detta medförde att EM gick jämnt upp ekonomiskt efter bidrag från förbundet.   

 

På grund av coronapandemin har alla aktiviteter varit inställda under våren. 

 

Södra Dalarnas Draghundsklubb lever fortfarande upp till sin målsättning, som funnits med sedan 

klubben startade 1991.  

 
 Vi är en klubb där alla deltar i klubbens arbete. 

 Vi satsar på ungdomar, elit och bredd, tävling och motion. 

 Vi ska bevara trivseln och enkelheten i klubben. 

MEDLEMMAR 

Den 30/6 hade klubben totalt 154 medlemmar, varav 41 var licenserade förare.   

STYRELSE OCH KONTAKTPERSONER

 

Klubbens styrelse har under året bestått av

Ordförande  Ulla-Kari Pontén  

Kassör  Anette Rönnberg 

Ledamot  Kristina Norberg, avgick i juni 

Ledamot  Maria Lindström 

Ledamot Lena Lindberg 

Suppleant Leni Tidblad 

Suppleant Tomas Lindstedt 

Suppleant Fredrik Lordén 

 

 

Revisor  Tiina Blom 

Revisor suppl Camilla Wallin 

 

Valberedning  Anna Lindberg 

  Susanne Bäckström 

  

ADMINISTRATION 

Styrelsen har under året haft sex protokollförda styrelsemöten. Flera möten har genomförts via zoom. 

Samtal har förts via telefon och mail. Ett officiellt medlemsmöte har hållits.  
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Inför och efter EM-arrangemanget hölls ett stort antal möten där styrelsemedlemmar deltog.  

Ledningsgruppen för EM hade 8 möten och Styrgruppen 5 möten.  

 

Face Book har använts flitigt och har ett åttiotal medlemmar. Det finns även en öppen sida med all-

män information om SDDHK. 

  

Vi använder även vår hemsida på, IdrottOnline. Där sker också klubbens medlemsadministration. 

EKONOMI 

Klubben har fortsatt god ekonomi. 

Under verksamhetsåret genomfördes EM, men då vi på kort varsel var tvungna att byta tävlingsplats 

från Lugnet till Åsarna så uteblev flera sponsorer och några nya gick inte att få på den korta tiden. 

Detta medförde att EM gick jämnt upp ekonomiskt efter bidrag från förbundet.   

Trots de ändrade förutsättningarna lyckades vi genomföra mästerskapet på ett bra sätt och det lovor-

dades av både aktiva och ledare. 

Även försäljning av Ullmaxkläder är en inkomstkälla. Under året har tält, elektronisk våg och lamine-

ringsmaskin köpts in.  

Kassa- och revisionsberättelse redovisas i bilaga 1. 

ANSVARSOMRÅDEN 

Kläder   Kristina Norberg 

Material, kickar mm Pelle Lööf 

Hemsidan  Mikael Arnberg 

Utbildning  Ulla-Kari Pontén 

SISU   Lena Lindberg 

Media   Eva Kallersand 

Förtäring  Susanne Bäckström 

Träning  Mikael Arnberg, m.fl. 

AKTIVITETER 

KLUBBMÄSTERSKAP 

 Det har inte genomförts något KM under detta verksamhetsår 

TÄVLING /ARRANGEMANG 

 Barmarkstävling – ingen barmarkstävling genomfördes under detta verksamhetsår 

 Vintertävling – eftersom vi arrangerade EM valde vi att inte ha någon nationell tävling. Den 

dåliga tillgången på snö var också en bidragande orsak 

 Europamästerskap arrangerades 20-23/2. Planen var att arrangera i Falun/Lugnet men på 

grund av snöbrist flyttades mästerskapet till Åsarna. Deltagare från 17 länder deltog. Trots att 

vi var lågt bemannade gjorde vi ett mycket bra arrangemang och de aktiva och ledare visade 

stor uppskattning. Se mer i bifogad bilaga om EM. 
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TÄVLING / DELTAGANDE 

 

 Svenska Mästerskapen.  

Södra Dalarnas draghundsklubb var representerad på SM i alla tre stilarna, totalt blev det 20 

SM-medaljer, se bilaga. 

 

 Vid internationella mästerskap har klubben representerats av åtta personer och tre medaljer, se 

bilaga. 

 

 Vindelälvsdraget  

Som vanligt hade SDDHK lag på Vindelälvsdraget. Klubben är ett av de få lag som har ett 

rent klubblag i stafetten. I laget ingick 8 deltagare. Det var den tjugonde gången klubben del-

tog i Vindelälvsdraget och laget slutade på 19:e plats, se bilaga 

TRÄNING / LÄGER 

 Ett antal gemensamma träningskvällar har genomförts under både barmarks- och snösä-

songen.  

 Barmarksläger vid Trylämnet och Stora Skedvis klubbstuga med 25 deltagare. 

 Efter mycket letande efter en plats med tillräckligt mycket snö genomfördes vinterlägret med 

utgångspunkt i Mora och skidpass i Älvdalen. Ett tiotal deltagare fanns på plats. 

UNGDOM/JUNIORER  

 LOK-stöd redovisas och är även underlag för ekonomiskt bidrag till klubben från Säters 

kommun. 

 Matilda Lindström och Alicia Blom deltog på rikslägret barmark i Östersund, Frösön. 

 Matilda Lindström och Mikael Widén deltog på vinterrikslägret i Åsarna. 

KLUBBKLÄDER  

Även i år har vi köpt in klubbkläder från Trimtex, som medlemmar fått köpa till ett subventionerat 

pris. 

INVENTARIER  

 Sju kickar, som cirkulerat bland medlemmarna, framförallt ungdomar/nybörjare.  

 Dator 

 Skrivare 

 Chipläsare 

 Högtalare med mikrofoner 2018 

 Digital startklocka 2018 

 Tält 2019 

 Lamineringsmaskin 2019 

 Elektronisk våg 2020 



SÖDRA DALARNAS DRAGHUNDSKLUBB       

 

ELIT  

I SDSF:s elitgrupper har följande medlemmar ingått under säsongen 19/20 

Team Sweden 

 Per Jansson släde 

 Elin Björk släde 

 Annika Jansson barmark 

 Kent Lagergren barmark 

 Ulf Rönnberg barmark 

 Anders Johansson, barmark 

 

Young Sweden  

 Josefin Jibrell 

 

Se bilaga om elit där det står beskrivet vad SDHK har gjort för elitverksamheten. 

UTBILDNING  

Ingen utbildning har genomförts under året med anledning av coronapandemin. 

 

SDSF  

Svenska Draghundsportförbundets årsstämma för 2019 som skulle ha varit våren 2020 är framflyttad 

till september 2020 med anledning av coronapandemin. 

  

MEDLEMMAR I KLUBBEN HAR VARIT AKTIVA NATIONELLT OCH INTERNATIONELLT   

 Anna Lindberg SDSF:s styrelse 

 Anette Rönnberg generalsekreterare SDSF 

 Bengt Pontén IFSS Continental Director Europe  

SAMARBETE 

SISU 

Stora Skedvi IK 

Åsarnas IK 

Östersunds DHK 
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SLUTORD 

Södra Dalarnas Draghundsklubb är fortfarande en av landets mest aktiva klubbar. 

Det stora antalet engagerade medlemmar gjorde det möjligt att arrangera ett mycket uppskattat EM. 

Klubben har också under året haft framgångar vid både SM och internationella mästerskap. 

 

Styrelsen vill varmt tacka alla som bidragit till att Södra Dalarnas Draghundsklubb fortfarande är 

en klubb med både elit och bredd i alla åldrar! Där gemenskap, delaktighet, ansvar och utveckling är 

grundpelare i verksamheten. 

 

 

Stora Skedvi    2020-08-19 

 

 

Ulla-Kari Pontén  Anette Rönnberg  

Ordförande   Kassör   

 

 

Maria Lindström  Lena Lindberg 

Ledamot    Ledamot 

 

 

Leni Tidblad   Tomas Lindstedt Fredrik Lordén 

Suppleant    Suppleant  Suppleant 

 

 

Bilagor 
Motioner 

Kassaberättelse 

Revisionsberättelse  

Vindelälvsdraget 

EM 

Mästerskapsmedaljörer 

 
 


