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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.
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Annette Hådén
SBK Förtjänsttecken Silver

Annette är lugn, klok, yoga- och lydnadsmänniska som är duktig på att få till det där
lilla extra när det gäller detaljer.

Annettes och Affes hem utstrålar harmoni och när någon hund har ett extra behov,
så anpassas hemmet efter det. Annettes hundkarriär började med vita pudlar i olika
storlekar. På den tiden var det lydnad, utställning och vackra pälsar som stod i fokus.
Sedan kom Cera, en mycket fin malleflicka och kreativ som Cera var, kom resultaten
och Annette och Cera tävlade spår, sök men framför allt elitlydnad med goda
resultat. Därefter kom Em in i Annettes liv, Em var en extraordinär Em både till
storlek och humör…Numera är hunden lite mindre och livet förgylls av en
Bordercollie med namnet Clara som precis startat tävlingskarriären.

För Annette är träningen med sina goda träningsvänner det som är mest värdefullt -
alltså, vägen mot målet. Annette är en aktiv instruktör som besitter otrolig kunskap
som hon gärna delar med sig till äldre som nya medlemmar inom klubben. Annette
har gjort och gör mycket för klubben, hon arrangerar tävlingar, är en inspirerande
instruktör, tävlingsledare, domare inom lydnad samt suttit i BoL men framför allt är
Annette en god vän och en trogen medlem i Sundsvalls Brukshundklubb som bör
äras denna utmärkelse!

Som tack för din insats för Sundsvalls Brukshundklubb tilldelas du Förtjänsttecknet
Silver.

Annette fick sitt brons 2008

Sundsvalls Brukshundklubb 2(4)



Årsmöte
2021-06-17

Cecilia Bergman
SBK Förtjänsttecken Brons

Cecilia blev medlem 2002 som tolvåring och har under sina nitton år i Sundsvalls
Brukshundklubb provat på och jobbat med det mesta. Cecilia är en driven instruktör
som håller flertalet kurser per år och brinner för att lära ut och inspirera andra
hundägare. Det visar sig tydligt då hon är instruktör inom valp/allmänlydnad,
Rallylydnad samt lydnad/brukslydnad. Utöver detta hjälper Cecilia till på tävlingar
och hon är också är utbildad tävlingsledare inom bruks/lydnad.

Cecilias engagemang för klubbens utveckling visar sig tydligt i det arbete hon gör i
styrelsen, där hon har fått förtroende att sitta som både ordförande och vice
ordförande. Utöver detta har Cecilia också varit aktiv i HUS, BoL och numera också
engagerad i Rallylydnadssektorn.

Som tack för din insats för Sundsvalls Brukshundklubb tilldelas du Förtjänsttecknet
Brons.

Jennie Lindqvist
SBK Förtjänsttecken Brons

Jennie är en sann eldsjäl i Sundsvalls Brukshundklubb och har nog ett ben i varenda
verksamhet som klubben har. Utöver hennes stora engagemang och den kunskap
hon besitter kring organisation och framförallt rallylydnad så har hon koll på det
mesta som den sekreterare hon är. Utöver sin roll som sekreterare har hon varit
ordförande och vice ordförande i styrelsen.

Hennes stora engagemang visas även i antalet poster hon varit inblandad i, hon har
skött webb-uppdateringar likt en äkta programmerare och skickat ut nyhetsbrev på
löpande band så vi hålls uppdaterad om vad som händer i klubben. En stor roll som
ansvarig för rallylydnadssektorn har hon också tagit utöver att hon är utbildad
tävlingssekreterare och instruktör i rallylydnad. Hon har varit en stor del av klubben
sedan 2012. Hon är dessutom en person som inte tvekar att ställa upp om någon
behöver hjälp.

Som tack för din insats för Sundsvalls Brukshundklubb tilldelas du Förtjänsttecknet
Brons.
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Linda Jansson
SBK Förtjänsttecken Silver

Linda har varit medlem i klubben i 25 år och då med sin första hund Akjas Älva.
Under dessa år har hon varit en mycket engagerad, uppskattad och driven medlem i
klubben. Hon hälsar alltid alla med ett leende och bokför klubbens ekonomi med
bravur.

Linda brinner för friskvård, både hund och människa och är utbildad
friskvårdsinstruktör. Hon brinner också för sök i alla former och med sin ständiga
följeslagare Skegårdens Nita (som också är sjöräddningshund) kan vi hitta Linda i
dom mest stökiga områdena för att träna. Med sitt positiva och glada sätt är Linda en
stor tillgång för klubben och hjälper till med sin kunskap där det behövs, vare sig det
gäller skötsel av klubbens ytor, hjälper till på tävling eller om det rör frågor kring vår
organisation.

Linda har haft många olika uppdrag inom Sundsvalls Brukshundklubb, allt ifrån
styrelseuppdrag, instruktör i olika former, medlem i BoL samt en fantastisk
kassaförvaltare.

Som tack för din insats för Sundsvalls Brukshundklubb tilldelas du Förtjänsttecknet
Silver.

Linda fick sitt brons 2004
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