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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020/21 

 

Sammanfattning. 

Även detta verksamhetsår har präglats av Coronapandemin och gjort att aktivitetsnivån inte har varit 

så stor som vi planerade i verksamhetsplanen för året. 

Trots detta har medlemsantalet ökat något.  

Det är fortfarande en stor spridning/bredd vad gäller geografi, ambitionsnivå, åldrar, män och kvin-

nor.  

Vi representerar alla tre stilar inom Svenska Draghundsportförbundet. 

Klubben hade vid verksamhetsårets slut 165 medlemmar. 

 

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 165 medlemmar, varav 37 var licenserade förare.  

STYRELSE OCH KONTAKTPERSONER

Klubbens styrelse har under året bestått av

Ordförande  Ulla-Kari Pontén  

Kassör  Anette Rönnberg  

Ledamot  Mikael Arnberg 

Ledamot  Maria Lindström 

Ledamot Lena Lindberg 

Suppleant Tomas Lindstedt 

Suppleant Valant 

Suppleant Vakant 

 

Revisor  Tiina Blom 

Revisor  Lotta Rönnberg 

Revisor suppl Camilla Wallin 

 

Valberedning  Anna Lindberg 

  Susanne Bäckström 

  Andreas Frisk 

ADMINISTRATION 

Styrelsen har under året haft arton protokollförda styrelsemöten. Alla möten har genomförts via 

zoom. Samtal har även förts via telefon och mail. Ett officiellt medlemsmöte har hållits.  

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.  

Vår största inkomstkälla är medlemsavgifter, arrangemang och försäljning av Ullmaxkläder.   

Kassa- och revisionsberättelse redovisas i bilaga 1. 
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ANSVARSOMRÅDEN 

Ekonomi  Anette Rönnberg 

Förtäring  Susanne Bäckström 

IdrottOnline  Mikael Arnberg 

Kläder   Anna-Lena Widén 

Material, kickar mm Pelle Lööf, Per Jansson 

Media   Eva Kallersand 

Förtäring  Susanne Bäckström 

SISU   Lena Lindberg 

Träning  Mikael Arnberg 

Tävling  Bengt och Ulla-Kari Pontén 

Utbildning  Ulla-Kari Pontén 

AKTIVITETER 

KLUBBMÄSTERSKAP 

Trots de ändrade förutsättningarna lyckades vi genomföra ett uppskattat barmarks-KM i Gustafs. 

TÄVLING /ARRANGEMANG 

 Barmarkstävling genomfördes i Mellsta som en tvådagarstävling med totalt 150 starter 

 De planerade SM-tävlingarna på Lugnet ställdes in pga Corona. 

 Vintertävling – en öppen tidsträning arrangerades på Lugnet med ett 20-tal startande. 

TÄVLING / DELTAGANDE 

 

Under verksamhetsåret 20/21 genomfördes inte några Svenska Mästerskap. Även Vindelälvsdraget 

ställdes in. 

Inte heller några internationella mästerskap har genomförts. 

TRÄNING/LÄGER 

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

songen.  

 Barmarksläger vid Trylämnet och Stora Skedvis klubbstuga med 25 deltagare. 

 Vinterlägret ställdes in 

UNGDOM/JUNIORER 

Klubbens ungdomar har deltagit i de ordinarie klubbaktiviteterna. SDSF:s läger ställdes in på grund 

av Corona.  

KLÄDER 

Några nya klubbkläder har inte köpts in under verksamhetsåret 20/21. 
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INVENTARIER  

 Sju kickar, som cirkulerat bland medlemmarna, framför allt ungdomar/nybörjare.  

 Skrivare 

 Chipläsare 

 Högtalare med mikrofoner 2018 

 Tält 2019, två 5x8 meter 

 Lamineringsmaskin 2019 

 Elektronisk våg 2020 

 Fem bord 

ELIT  

Klubben har ett stort antal medlemmar som satsar på elitnivå men SDSF har inte haft några träningsgrup-

per/elit under säsongen 20/21. Flera av våra elitaktiva har deltagit i SDSF:s öppna elitverksamhet. 

UTBILDNING   

Grön Kort utbildning hölls under hösten med nitton deltagare. 

Två grönt kort-instruktörer är utbildade, Anna Lindberg och Annika Jansson. 

SVENSKA DRAGHUNDSPORTFÖRBUNDET SDSF  

 

Förtjänsttecken 

Vid årets förbundsstämma tilldelades följande klubbmedlemmar förtjänsttecken i brons 

Kim Åkerblom 

Susanne Bäckström 

Anna Lindberg 

Lena Lindberg 

Mikael Arnberg 

 

Representation vid Svenska Draghundsportförbundets digitala årsstämma.  

Tre motioner skickades in  

Motion nr 3 från Södra Dalarnas Draghundsklubb angående 

Startprocedur, samma regler för alla grenar 

 att reglerna för startproceduren formuleras lika i alla grenar, så att förarens fötter ska vara bakom         

startlinjen i startögonblicket  

 att vid tidtagning med chip, ska chipet vara fäst på förarens ankel  att dessa regler införs till 

nästa säsong i svenska NTR  

 att FS uppdras att jobba för att de så snart som möjligt införs i IFSS regler  

Förbundsstämman avslår motionen 

 

Motion nr 4 från Södra Dalarnas Draghundsklubb angående 

Tävlandes representant 

 att de elitaktiva har möjlighet att utse en tävlandes representant 

 att denna person ska vara en länk/talesperson mellan de elitaktiva och i första hand elitorganisationen. Vi 

ser det som positivt att denna dialog ger möjlighet till ökat samarbete och transparens och kan avlasta både 

styrelsen, elitorganisationen och de aktiva 
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Förbundsstämman avslår motionen 

 

Motion nr 5 från Södra Dalarnas Draghundsklubb angående  

Fristående disciplinnämnd 

  att följa RF’s stadgar där det enligt kap 14 ska finnas två instanser för handläggning av bestraff-

ningsärenden. 

 att Förbundsstyrelsen (FS) har full kraft att fokusera på det strategiska arbetet och utveckling av 

draghundssporten 

 att disciplinnämnden har tidigare varit fristående från FS.  

Förbundsstämman avslår motionen 

 

MEDLEMMAR I KLUBBEN HAR VARIT AKTIVA NATIONELLT OCH INTERNATIONELLT   

Anna Lindberg SDSF styrelse 

Maja Antoniusson SDSF ungdomskommitté 

Ulf Rönnberg SDSF ungdomskommitté 

Mathilda Fisk SDSF ungdomskommitté 

Bengt Pontén IFSS Continental Director Europe  

Anette Rönnberg SDSF generalsekreterare 

SAMARBETE 

SISU 

Stora Skedvi IK 

SLUTORD 

Södra Dalarnas Draghundsklubb är fortfarande en av landets mest aktiva klubbar. Under detta verk-

samhetsår har tyvärr antalet aktiviteterna varit på en mycket blygsam nivå på grund av Coro-

napandemin. 

 

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    2021-08-28 

 

 

Ulla-Kari Pontén  Anette Rönnberg  Lena Lindberg 

Ordförande   Kassör   Ledamot 

 

 

Maria Lindström  Mikael Arnberg  Tomas Lindstedt 

Ledamot   Ledamot   Suppleant 

 
Bilaga 1 Kassaberättelse 

Bilaga 2 Revisionsberättelse 

Bilaga 3            Verksamhetsplan 

Bilaga 4  Budget 

Bilaga 5 Ansvarsområden 


