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SUNDSVALLS BRUKSHUNDKLUBB’S 
HEDERSMÄRKE 

 

Statuer; 

 

 

I klubbstugan kommer inom kort tavlor med alla namn på de som tidigare 
tilldelats Hedersmärket att sättas upp. 

”Saknar” du något namn idag så har kanske personen tidigare fått 
Hedersmärket 
  



    
 

SUNDSVALLS BRUKSHUNDKLUBB 

 

 

LINDA JANSSON 

Sundsvalls Brukshundklubbs HEDERSMÄRKE 
Linda är en sann bruksentusiast.  

Hon kommer från skogarna kring Säfsen med en ljuvlig dialekt som berör.  

Efter att tagit ”ledigt” några år från SBK kom hon tillbaka som en virvelvind och såg till 
att återauktoriserade sig som tävlingsledare och tävlingssekreterare. 

Linda är även en uppskattad instruktör och inspirerar mången kursdeltagare. 

Linda har i år gjort ett gigantiskt jobb med att få ordning på klubbens ekonomi. Ett jobb 
som få kunnat genomföra. 

Vi tackar även Linda för: 

Avtackning för uppdrag i styrelsen som kassör. 

Och tack för att du fortsätter som klubbens kassaförvaltare 

 

ANKA OLSSON 

Sundsvalls Brukshundklubbs HEDERSMÄRKE 
Anka är ett med köket. Hon har ”kommit tillbaka” till Sundsvalls Brukshundklubb efter 
många år i grannklubben så nu håller hon grytor och bakplåtar varma i klubbstugan. 

Dagen börjar med att fånga upp om det finns billiga inköp att göra i staden – allt för att . 
sträva efter bästa möjliga vinst till kökskommittén och klubben! 

Anka håller köket öppet på dagarna vilket gör att vår klubb sjuder av liv nästan dygnet 
runt. Emellanåt så lockas det med hemgjort husmanskost en vardaglunch och det 
lockar mången att åka upp på klubben. 

Och för den som längtar efter hemgjort go’mat kan man ofta finna att Anka fyllt frysen 
med matlådor att köpa för en rimlig slant.  

Ett stort tack för ditt engagemang! 

 
  



    
 

SUNDSVALLS BRUKSHUNDKLUBB 

 

 

BELLA BACKLUND 

Sundsvalls Brukshundklubbs HEDERSMÄRKE 
Bella kan man nästan säga är definitionen av pigg. 

Du hör henne ofta med ett skratt och någon ”dråplig” händelse med den grå 

Hon brinner för ”det gröna” men även för mentalitet hos hunden. 

Behövs hjälp så kan man räkna med Bella! 

Vi tackar även Bella för: 

Utbildad Instruktör specialsök 

Avtackning för uppdrag i styrelsen - suppleant  

 

MAGNUS WIKLUND 

Sundsvalls Brukshundklubbs HEDERSMÄRKE 
Magnus har under 2016 engagera sig för att åter få igång en mentalsektor på vår 
klubb. Ett otroligt viktigt inslag i föreningen. 

Förutom detta är han en domare som ställer upp för klubben när möjlighet finns. 

Han brinner för skyddsarbetet och värnar för att det ska vara en del av vår verksamhet.  

Han vill verkligen att klubben ska utvecklas och lämnar därför många idéer och positiv 
feedback. 

Han tvekar inte att berömma vår klubb så fort han kan, vart han än befinner sig i landet.  

 

TOMMY CARLSSON 

Sundsvalls Brukshundklubbs HEDERSMÄRKE 
Tommy är en riktig ”handyman” som ställer upp på allt, stort som smått.  

Höga höjder är inget hinder. Alla som var med och målade stugan inför Rally-
SM kommer ihåg hur Tommy likt herr Nilsson i Pippi hängde och målade under 
taknocken dit ingen annan tordes ta sig.  

Han räds inte att ta i då han röjde ut allt gammalt skadat virke och golv där 
vattenskadan härjat.  

Han har setts köra traktor fram och tillbaka, upp och ner på grusplan och 
uppfart, mekat gräsklippare å diskmaskin, målat och burit möbler. 

Frågar man så hjälper han till - både med fastigheten och på tävlingar. 


