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SUNDSVALLS BRUKSHUNDKLUBB 

 

 

SBK FÖRTJÄNSTTECKEN 

Uppskattade funktionärer eller representanter kan nomineras till Svenska 
Brukshundklubbens förtjänsttecken i brons, silver och guld.  
Det bör vara 5 år mellan utdelning av olika valörer per person 

Svenska Brukshundklubbens förtjänsttecken instiftades 1972 och är ett runt 
tecken som är 24 mm i diameter. Framsidan upptas av Brukshundklubben 
emblem, omgivet av en eklövkrans. 

Brukshundklubbens förtjänsttecken kan tilldelas: 

 Funktionär eller annan person som på ett förtjänstfullt sätt medverkat till 
att Brukshundklubbens verksamhet gagnats 
 

 Representant från samverkande organisation eller myndighet inom eller 
utom landet. 

I vår klubb finns dokumentation från 1953 då märket hette Hedersjetong. 

Utmärkelsen kan bara utdelas en gång per valör oavsett klubbtillhörighet. 

I vår klubbstuga kommer det inom kort tavlor att sättas upp med namn på de 
som tidigare fått utmärkelsen. 

”Saknar” du något namn idag så har kanske personen redan fått utmärkelsen! 
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TORSTEN BERGNER 

SBK FÖRTJÄNSTTECKEN SILVER 
Torsten har varit ”Mr Fastighet” under många år.  

Han har alltid ställt upp på klubbens tävlingar och aktiviteter utan att fundera en extra 
gång.  

Hans stora kunskap och engagemang har gjort att vår fina klubb med dess fastigheter 
och marker alltid sköts klanderfritt. 

Trots att Torsten idag kämpar med sin sjukdom värnar han om klubben och försöker så 
gått det går bidra med positiv feedback.  

Torsten är en värdig medlem i vår klubb! 

Torsten fick Brons 1998! 
 

EVA FORSLUND 

SBK FÖRTJÄNSTTECKEN SILVER 
Eva har funnits i klubben många, många år. Hon har varit aktiv och engagerad i både 
tävling och utbildning.  

Eva är utbildad domare A och B för bruks och även lydnadsklasser. Hon ställer upp så 
fort hon har möjlighet för klubbens tävlingar.  

Dessutom är hon nyutbildad SBK lärare.  

Eva har senaste året jobbat hårt för att få igång klubbens utbildning med nytänkande 
kring kursutbudet vilket vi nu hoppas ska inspirera klubbens instruktörer. 

Eva fick sitt Brons 2004 

Vi tackar även Eva för: 

Utbildad SBK lärare grund- och allmänlydnad 

Utbildad Instruktör specialsök 

Avtackning för uppdrag i valberedningen 
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MARIE FAHLBERG 

SBK FÖRTJÄNSTTECKEN SILVER 
Marie har varit medlem i klubben sedan 80-talet, så klubbverksamhet kan hon 
verkligen.  

Hon är Instruktör hon har ”alltid” någon valpkurs per år.  

Hon har tidigare jobbat aktivt i kökskommittén och de senaste åren i 
Fastighetskommittén. Att hålla vår otroliga fastighet snygg och prydlig ligger Marie 
varmt om hjärtat.  

På våra större arrangemang ställer alltid Marie upp, i ur och skur! 

Marie fick sitt Brons 2010 

 

KRISTINA SJÖDIN 

SBK FÖRTJÄNSTTECKEN SILVER 
Kristina har varit klubben trogen under många år.  

Främst är det bruksgrenen sök som engagerar. Kristina tillsamman med ytterligare 
duktiga medlemmar har ansvarat för många söktävlingar genom åren.  

Kristina är utbildad tävlingsledare och Instruktör.  

Kristina har även varit aktiv i styrelsearbetet.  

Kristina fick sitt Brons 2009  

  

ANKI WESTIN 

SBK FÖRTJÄNSTTECKEN BRONS 
För Anki har det aldrig ”suttit fast”.  

Hon kämpade på med vår Tävlingssektor under flera år.  

Hon fixar marker till tävlingarna som ingen annan.  

Hon vänder på varje sten för att hitta funktionärer som kan hjälpa till på tävlingarna. 

Hon har jobbat i styrelsen, är utbildad tävlingsledare där hon kan både lydnad, bruks 
och patrull. 

Ja ingenting verkar omöjligt för Anki! 
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CAMILLA JOHANSSON 

SBK FÖRTJÄNSTTECKEN BRONS 
Som relativt ny medlem i klubben valdes hon in i klubbens styrelse då få ville ta 
uppdraget.  

Camilla brinner för IPO/BSL och har de senaste åren jobbat mycket med att fixa inför 
de tävlingarna tillsammans med ansvarig provledare.  

Hon fortsätter sitt engagemang med att utbilda sig till tävlingssekreterare och 
provledare för IPO/BSL 

Vi tackar även Camilla för: 

Avtackning för uppdrag i styrelsen som Ledamot 
 

KATARINA STENVALL 

SBK FÖRTJÄNSTTECKEN BRONS 
Katarina kommer alltid att vara förknippad med klubbens dragverksamhet.  

Hon har under många år jobbat aktivt i sektorn och varit en stor del till att vår klubb 
lyckats med tävlingar både vinter och sommar.  

Katarina var en viktig kugge under det Barmarks-SM som klubben arrangerade 2016. 
Ett SM som fått otroligt mycket lovord och positiv respons.  

Förutom draghundsintresset ser vi henne också som funktionär på klubbens bruksprov. 

Vi tackar även Katarina för: 

Avtackning för uppdrag i Dragsektorn 
 

MAGGIE THAVENIUS 

SBK FÖRTJÄNSTTECKEN BRONS 
Maggie säger sig vara ”ny” i klubben men nu ska hon RÄKNA SIG SOM en del av 
klubben.  

Hon började sin aktiva bana i föreningslivet i klubbens kökskommitté där hon huserade 
under många år.  

Nu brinner hennes hjärta för Fastighetskommittén där hon är en fixare och 
samordnare.  

Maggie ser man ofta som funktionär på klubbens tävlingar – ingenting verkar omöjligt. 
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LENA FUNSETH NORBERG 

SBK FÖRTJÄNSTTECKEN BRONS 
Lena är och har varit en klippa för klubben.  

Hon steg in som ordförande i klubben under en tid när klubben hade det tungt.  

Hon brinner för frivilligverksamhet där hon är instruktör, tidigare för räddning men nu för 
försvarsmakthundar.  

Lena har alltid brunnit för utbildning och har därmed utbildat sig till Lärare i hundtjänst.  

Hon är även utbildad Instruktör för specialsök och kommer att introducera detta i 
klubbens verksamhet.  

Hon är aktiv i distriktet och gör där klubbens röst hörd. 

Vi tackar även Lena för: 

Utbildad SBK Lärare grund- och allmänlydnad,  
Instruktör specialsök 
Utvecklingskurs för Rallylydnad (och därmed Rallyinstruktör) 
 

MIA DAHL 

SBK FÖRTJÄNSTTECKEN BRONS 
Mia har många järn i elden.  

Hon kanske inte alltid ”syns” på klubben men hon ställer alltid upp om hon kan, alltid 
med ett stort leende.   

Mia är utbildad Instruktör, tävlingsledare, tävlingssekreterare och nu håller hon på att 
utbilda sig till domare.  

Detta ”trots” att hon har en fågelhund och brinner lika mycket för jakten som för 
brukset.  

 

YVONNE JOHANSSON 

SBK FÖRTJÄNSTTECKEN BRONS 
Yvonne är en medlem som inte ”syns” men som gör mycket för sin klubb.  

Hon brinner för sök och ansvarar för klubbens årliga söktävlingar sedan flera år 
tillbaka.  

Ska vi ha Prova-på-dag så ser hon till att fixa för att få fler att ”falla” för söket. 

Hon har även haft uppdrag som revisor i klubben de senaste åren, vilket är en mycket 
viktig funktion. 
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TINA STENHOLM 

SBK FÖRTJÄNSTTECKEN BRONS 
Tina är klubbens ”fröken drag”.  

Vi misstänker att hon föddes med skidor på fötterna!  

Tina har varit aktiv i vår klubb under många år, både som förtroendevald men även 
som framgångsrik tävlande i draghundssporten.  

Hon har lyft fram vår fina klubb på flertalet SM och EM.  

Hon har varit en viktig kugge i att hålla kvar draghundssporten inom 
Brukshundklubben.  

Tina tillhörde staben för det Barmarks-SM som genomfördes med bravur 2016.  

Ett stort tack för att du kämpar och peppar ”bruksmännisorna” att ge sig ut på skidor 
tillsammans med de fyrbenta! Ge aldrig upp det 

Vi tackar även Tina för: 

Avtackning för uppdrag i Dragsektorn 
 

 
  


