
[Skriv här] 

 

1  

 

Verksamhetsberättelse för Svensk Breton Klubb (SBnK) 2020 
 

Rasklubb inom Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar 
 

Styrelse 

Ordförande, Firmatecknare, Domaransvarig, Lennart Berglund 

Medlem i SBnK:s Avelskommitté och SKF:s Domarkommitté  

 

Vice ordförande, Web-ansvarig SBnK, Jaktprovansvarig Anna Norén  

Sekreterare Barbro Ågren  

Kassör, Firmatecknare, Medlemsansvarig Lennart Berglund 

Ledamot, Medlemsansvarig Per-Ivar Norell 

Ledamot, Bitr. Jaktprovsansvarig, Kontakt valpköpare Isabelle Bergqvist 

Ledamot, Bitr. Jaktprovsansvarig norr  Hans Bergström 

Ledamot Peter Engelbrektsson 

Suppleant Sponsring och profilproduktansvarig Nicklas Nyman  

Revisor Erik Lindahl

 Thomas Borg 

Revisorsuppleant Lars Hellqvist 

 Bengt Eklund 

Valberedning, sammankallande Birgitta Rådman 

Valberedning Ingvar Johansson 

 Magnus Löfgren 

Funktionärer utom styrelsen 

Representant SKF, Web-ansvarig SBnK Kjell Lundberg 

Redaktör Bretonbladet Birgitta Rådman 

Regionombudsansvarig Cristher Sandström 

Utställningsansvarig Vakant 

Jaktprovskommitté Peter Nilsson 

Avelskommitté Johanna Olofsson 

Paul Lundblad 

 



[Skriv här] 

 

2  

SKF 

I SKF:s styrelse eller som funktionärer utom styrelsen har följande SBnK medlemmar suttit: 

Marie Nylander, Jaktprovsansvarig. 

Kjell Lundberg, Webbredaktör för SKF och representant för SBnK.    

Magnus Löfgren styrelsemedlem 

Lennart Berglund, SKF:s domarkommitté.  

Samarbetet med SKF har, liksom tidigare, fungerat mycket bra. 

Styrelsemöten 

Årsmötet/medlemsmötet hölls på Långtora Hund &Jakt 2020-02-29. Efterföljande Konstituerande 

möte 22020-03-09  resulterade i ovanstående styrelse och utsedda funktionärer. 

Styrelsen har under 2020 haft 11 ordinarie styrelsemöten varav 9, inklusive konstituerande möte, via 

telefonkonferens, samt 2 möten via TEAMS. 

 

Medlemsutveckling 

Vid årsskiftet 2020–2021 hade klubben totalt 525 medlemmar, en ökning med 79 medlemmar jämfört 

med föregående årsskifte. Bretonklubben fortsätter således att växa starkt. Medlemmarna var fördelade 

enligt nedan. 

 1 Hedersmedlem 

 425 Huvudmedlemmar 

 78 Familjemedlemmar 

 21 Utlandsmedlemmar 
 

 

Det är viktigt för klubben att fortsätta arbeta målmedvetet för att behålla gamla medlemmar och 

rekrytera nya ägare av breton. Uppfödare som kollektivansluter sina nya valpköpare mot en reducerad 

avgift är positivt för klubben liksom för valpköparna som får kännedom om klubben och dess 

verksamhet. 

Det introduktionspaket för nya medlemmar som togs fram under 2004 har med div ändringar- 

/kompletteringar fortsatt skickas till våra nya medlemmar. Flera nya medlemmar har framfört stor uppskattning av 

vårt startpaket som innehåller: 

 :Ett välkomstbrev med information om klubben 

 RAS kompendium/Rasbeskrivning 

 Dekal 

Dessutom får alla kollektivanslutna medlemmar BretonBladet som ges ut 4 gånger/år. 
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Avelskommittén 

Avelskommittén har bestått av Lennart Berglund, Johanna Olofsson och Paul Lundblad. Som 

vanligt har avelsrådet arbetat med att ge stöd till uppfödare vilka kontaktat kommittén inför 

parning. Inriktningen mot råd och stöd istället för mycket höga krav för inkludering i föreningens 

valpförmedling tror vi fortsatt gynnar såväl rasen som klubben på både lång och kort sikt.  

Reglerna för annonsering av valpkullar formulerades om 2020, vi har fått HD-index som 

ytterligare ett hjälpmedel för att förbättra HD på rasen och Kategori 1 ändrades så att index ska 

vara hundra eller över. För tikar som paras med en utländsk hane så krävs det inget index.  

Hundar med HD: C är åter i kategori 2.  

Och p.g.a. corona = inga utställningar, så slopas utställningskravet temporärt i alla kategorier. 

 

RAS 

Nedan följer de viktigaste punkterna i vår uppföljning av värdefull statistik för bretonrasen vilket 

också är vårt sätt att följa upp vår RAS. 

Utvecklingen i Sverige är till största delen mycket positiv och vårt fokus på Hälsa, Mentalitet, 

Jaktegenskaper och Exteriör står fast. Utvecklingen av höftstatus enligt både HD-diagnos och 

HQ-tal förbryllar fortfarande. I praktiken ses mycket få hundar med höftproblem. 

Nedan följer registreringsstatistik mellan år 2000 och 2020 och tabell 2010 – 2020 

 

 

Under 2020 registrerades 116 bretoner i Sverige, varav 109 är svenskfödda valpar. Det är ännu en hög 

registreringssiffra, även om det inte är rekord. Den långsiktiga trenden för rasen är fortsatt stark och 

efterfrågan på valpar fortsatt mycket hög. Vi uppmuntrar till bred avel då vi anser at det finns en pol 

av värdefulla avelsdjur som inte används och då intresset för rasen är fortsatt ökande. 

 

 Hundar använda i avel mellan 2010 och 2020 

   Antal olika tikar resp. hanar använda i avel ett visst år. (År = födelsedatum för kull) 

D.v.s. Hur många tikar resp. hanar användes i avel till kullar födda år xxxx. 

 

Spridning i aveln på olika hanar är inte lika god som tidigare år, en tidigare oanvänd hane blev pappa till 4 

kullar/23 valpar 2020, det visade sig att han är bärare av den oönskade färgen sobel, det här visar hur viktigt det 

är att inte överanvända något avelsdjur. 

125 olika hanar och 149 olika tikar är använda mellan åren 2010–2020 och de fick 871 valpar fördelade 

i 149 kullar. 
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    Inavelstrend Breton 2010–2020, rasens genomsnittliga inavelsgrad, beräknad över 5 generationer. 

 
 

 
Inavelsläget är mycket tillfredställande. Breton ligger klart under det av SKK fastställda 

långsiktiga målet på en inavelsgrad under 2,5 %. 

 
Hälsa HD-diagnoser 
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Föräldradjurens diagnos vid parningstillfället 

 

 
I en liten ras är det statistiska underlaget för litet för säkra slutsatser. Slumpen ger stora 

svängningar år från år. 

För flera parningar anger SKK att den ena partens HD-status är okänt. Detta beror på att de 

utländska täckdjurens HD-diagnos inte registreras av SKK. Med ett enda undantag (2011) har de 

utländska avelshannarna som använts HD A, B eller motsvarande enl. OFA: Excellent, Good 

eller Fair. 2020 ses en ökning där ena partnern (tikarna) har HD:C det kanske kan kopplas till att 

vi tillät hundar med HD:C komma upp i kategori 1? 

2020 fick vi HD-Index på breton, vi tror att det är ett bra hjälpmedel i arbetet för att få bättre 

höfter på våra bretoner. 

År 2018 är det för första gången sedan 2012 som andelen HD: A är högst, 35,1%! 

Glädjande i statistiken för 2017 är att ingen hund har HD: D eller E. Sett över de senaste 10 åren 

ses en tendens till minskning av dessa diagnoser. Vi hoppas att detta inte är en slump. En liten 

trend de senaste åren är att snittåldern vid röntgen sjunker. Det finns data som talar för att tidig 

röntgen är ytterligare en faktor som påverkar utfallet vid HD-röntgen. Det gör också att slutsatser 

avseende avelsutfall är ännu svårare. 

 

Hemsidan och Facebook 

Web-masters för hemsidan är Anna Norén och Kjell Lundberg. Uppdatering, förbättring och 

modernisering av hemsidan utförs kontinuerligt av web-masters med bistånd från Johanna Olofsson 

och övriga styrelsemedlemmar. Vi har även fortsatt att utveckla de olika webanmälningarna som 

spar mycket administration för klubben. 

 

I samband med flera jaktprov har Facebook-grupper skapats för respektive prov. Alla deltagare kunde 

rapportera kontinuerligt under provet, så att intresserade som inte var med fick konstant uppdatering 

under provdagarna. Delar av rapporteringen från FB har även kopierats över till breton.se. 

 

Medlemstidningen 

BretonBladet kommer ut med 4 nummer per år. Redaktör är Birgitta Rådman. 

Vi upplever att bladet fyller en viktig funktion för att nå ut till alla medlemmar i föreningen då inte 

alla följer klubben på digitala medier. Bladet är den största fasta kostnaden för föreningen och vi anser 

att det är väl använda pengar. 
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Sponsorer och marknadsföring 

Samhällssituationen under Coronapandemin påverkade näringslivets långsiktiga planer och 

ekonomi. De pågående samtalen med nya sponsorer omöjliggjordes av en oviss framtid. Alla 

samarbeten sattes på paus i väntan på en mer gripbar situation. Samarbetet med Intersport, som ska 

leverera klubbens webbshop, sattes också på paus när företaget i pandemins spår drabbades av 

likviditetsproblem och tvingades till rekonstruktion.  

 

Samarbetet med Billerud Korsnäs Skog och Stora Enso Skog vilka hjälper klubben med mark för 

jaktprov fortsätter allt jämt, likaså relationerna med Bozita/Robur och ML Hyrmaskiner och QAT. 

 
 

Jaktprov  

Under 2020 har Bretonklubben fått en ny godkänd domare - Paul Lundblad. Han gratuleras varmt och hälsas 

mycket välkommen in i Bretonklubbens och SKF:s verksamhet.  Ulf Graipe har påbörjat Domarutbildning och han 

förväntas examineras som färdig domare på fält under vintern 2021.  

 

Bretonklubben har även fått 8 st ny Provledare under 2020 (Frida Törnberg, Sangita Jonsson, Robert Isaksson, Per-

Ivar Norell, Björn Thunell, Mats Ryderheim, Peter Engelbrektsson och Stina Sarri). Dessa har genomgått SKFs 

web-utbildning (6 tillfällen x ca 2 timmar med ett avslutande prov). 

Bretonklubben välkomnar varmt både nya Domare och Provledare! 

 

Jaktprovsverksamheten inom Svensk Bretonklubb arrangeras av Provledare, Regionombud och lokala grupperingar 

med stöd av Jaktprovsansvarig Anna Norén och bitr. Jaktprovsansvarig Isabelle Bergkvist. Jaktprovskommitté har 

bestått av Peter Nilsson, Peter Engelbrektsson och Hans Bergström. 

 

Nedanstående jaktprov har SBnK arrangerat under 2020. Under vårvintern ställdes 3 st ordinarie prov in helt p g a 

Covid-19. Fler Särskilda prov arrangerades i stället. Höstens prov arrangerades helt enligt ursprunglig plan.  

Antal Medlemmar har ökat mycket i Bretonklubben de senaste åren och därmed även intresset för att starta prov. 

Totalt var det 328 Breton-starter på Bretonklubbens prov 2020. P g a ökat intresse har vi tyvärr blivit tvungna att 

lotta startande på de flesta proven. Många har blivit bortlottade, så våra nya Domare och Provledare har stor 

funktion att fylla. 

 

Trots flera inställda ordinarie prov är det totalt 53 fler Breton-starter på Bretonklubbens prov 2020 jämfört med 

2019.  

 

Högst antal Bretonstarter på SBnK-prov har hittills varit 2015 (388).  Antalet provstarter har varit i en uppåtgående 

trend de senaste åren och dessutom har många bretoner startat på andra SKF-prov och på jaktprov i Norge och 

Danmark. 

 

Sammanlagt har 88 pris tilldelats Bretoner på Jaktprov arrangerade av SBnK (69 pris 2019). I denna statistik ingår 

inte Bretoner som startat på Jaktprov arrangerade av andra SKF-klubbar, de finns längre ned på sidan. 
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Jaktprov arrangerade av Bretonklubben 2020 (enbart Bretoner anges nedan) 

  Starter Pris 

Ordinarie Prov 277 71 

Björkliden/Jörn 20-23 aug Skog 41 5 

Dundret/Gällivare 19-20 sept Fjäll 21 3 

Falköping 24-25 okt Fält 18 12 

Gräftåvallen/Tossåsen 22-23 aug Fjäll 32 5 

Klimpfjäll 5-6 sept Ord Fjäll 24 6 

Långtora/Enköping 29 febr-1 mars Fält 39 11 

Långtora/Enköping 7-8 nov Fält 39 16 

Mittådalen 26-27 sept Fjäll 41 6 

Pirtti/Kiruna 29-30 aug Fjäll 10 1 

Tollarp/Skåne 10 okt Fält 3 0 

Tossåsen 7-8 mars Fjäll 9 6 

      

Särskilda Prov 51 17 

Alingsås 8 nov Fält 5 3 

Björkliden/Jörn 24 aug Skog 3 1 

Björkliden/Jörn 30 aug Skog 1 0 

Björkliden/Jörn 30 sept Skog 1 0 

Gräftåvallen 28 mars Fjäll 8 5 

Huljen/Sundsvall 19 okt Skog 7 1 

Klimpfjäll 28 febr Fjäll 8 4 

Mittådalen 18-19 april Fjäll 15 2 

Vålånger/Härnösand 18 okt Skog 3 1 

Total antal Bretoner på SBnK Jaktprov 328 88 

  
 

 

 

Glädjande nog kan vi se en fortsatt ökad trend på högre premieringsgrad 2020 (27 %) jämfört med 2019 (25 %).  
Vi hoppas att denna trend står sig! 
  
Priser till Bretoner vid SBnK Prov 2020 (2019) 
  

Klass 1: a Pris 2: a Pris 3:e Pris Antal startande Premieringsgrad 

Ukl 16 (16) 17 (7) 11 (2) 128 (89) 34 % (28 %) 

Ökl 5 (4) 8 (19) 6 (4) 131 (136) 15 % (20 %) 

Ekl 7 (6) 15 (9) 3 (2) 69 (50) 36 % (34 %) 

Alla 28 (26) 40 (35) 20 (8) 328 (275) 27 % (25 %) 
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Priser till Bretoner på olika underlag (fjäll, skog och fält) och olika typer (ordinarie och särskilt prov) 2020 

 
 
  
Totalt är det 378 provstarter på Jaktprov som SBnK arrangerat, varav 50 st starter är andra SKF-raser än Bretoner. 

En total ökning med 82 starter jämfört med 2019. Nedan en fördelning av raser som startat på Bretonklubbens 

prov. 

Fördelning mellan SKF-raser på Bretonklubbens prov 

  

Breton 328 

Bracco 6 

Braque francais, type pyrénées 7 

Drent 14 

Spinone 2 

Weimaraner 22 

Totalt 379 

     

  
  
Det är nästan lika många starter av Bretoner på andra SKF-prov (51 st) som det är starter av andra SKF-
raser på Bretonprov (50 st).  
  

Fördelning av Bretonstarter mellan 
olika SKF-klubbarrangörer  

Bretonklubben 328 

Drentklubben 15 

Braccoklubben 6 

SVSK 2 

Weimaranerklubben 27 

Total 378 
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Nya hundar till elitklass 2020 

Almkullens Hexa, Ägare: Peter Nilsson/Johanna Olofsson 
Brännbuas Casper, Ägare: Johan Edqvist  
Fiskonfjällets Zita, Ägare: Stefan Hörnlund 

Lill-Gemons Lava, Ägare: Ulf Ekbäck 

Rickardssons Siri, Ägare:  Ulf Rickardsson  
Spakken-Shaz, Ägare: Lennart Berglund 

Strandbys Fie, Ägare: Maine Sterner 
 

 

 

 

Ny Jaktchampion 2020 

Eirams Heta Herta, Ägare Marie Nylander 
  

Övriga titlar 2020 

Rally-lydnad RLD F RLD N Venatu Three Little Birds, Ägare: Anna Olofsson 

  

Inga Nya Utställnings- eller Dubbelchampion 2020 

  

Årets Bretoner  
Årets Breton Unghund 2020 – Spakken-Shaz, Ägare: Lennart Berglund 

Årets Breton 2020 – Lill-Gemons Luna, Ägare Karl Berglund 

Årets Breton Allround 2020 – Crilos H Annie, Ägare: Jonas Holmgren 

Årets Breton Utställning 2020 – Uteblev p g a Corona 

  

  
 

Statuter för poängbedömning gäller fr.o.m. 2017-01-01 för Årets Breton, Årets Breton Allround, Årets Breton 
Unghund samt Årets Breton Utställning.    
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Utställning 

Bretonklubben har trots idogt letande inte lyckats rekrytera någon ansvarig för utställningsfrågorna i klubben. På 

grund av Covid-10 epidemin har utställningsverksamheten i Sverige legat nere i stort sett. 

 
Årets Breton Utställning 2020 

På grund av den inställda utställningsverksamheten har ingen hund erövrat denna titel 2020. 

 
Utställningschampion under 2020 

Inga nya champions har korats. Statistiken från 2019 står kvar nedan.  

 
Utställningsstatistik för svenskregistrerade bretoner 2011–2019 

 

Vi kan inte redovisa någon statistik för 2020.  Möjligen har några bretoner ställts ut men vi har inte 

lyckats sammanställa några resultat. 

 

Statistiken nedan baseras på resultat för bretoner som ställts ut på officiella utställningar i 

Sverige  2011-2019. 

 

Bretoner på officiella utställningar 2011–2019 
 

År Antal Tikar E V G S D KEP Junkl Ukl Ökl B/Jkl Chkl Vetkl Ck % Ck Cert % Cert 

2011 61 74% 33 21 5 2 0 0 11 3 15 27 3 2 25 41% 10 16% 

2012 64 63% 35 19 4 2 4 0 14 8 13 26 3 0 27 42% 8 13% 

2013 63 78% 37 19 3 0 1 0 8 4 13 29 3 3 28 44% 14 22% 

2014 51 76% 34 13 1 0 2 1 11 11 5 24 0 0 24 47% 10 20% 

2015 140 64% 108 27 0 1 4 0 18 17 35 64 3 2 50 36% 18 13% 

2016 96 58% 68 24 2 0 2 0 16 6 10 59 4 1 55 57% 25 26% 

2017 119 55% 74 40 4 0 1 0 29 14 16 43 16 1 55 46% 9 8% 

2018 138 61% 88 36 7 0 6 1 33 16 19 47 18 4 50 36% 24* 17% 

2019 148 53% 86 39 17 2 3 1 25 10 34 58 17 4 51 34% 36* 24% 

Förklaringar tabell: E=Excellent, V=Very good, G=Good, S=Sufficient, D=Disqualified, KEP=Kan ej prisbedömas Ck=certifikatikvalitet 

*) Fr o m 2018 arrangeras nordiska utställningar, förutom nationella och internationella. I tabellen finns Cert från samtliga utställningar. 

 
 

Under 2019 bedömdes 148 bretoner (varav 5 norskägda) på nationella, internationella och nordiska 

utställningar i Sverige. Den uppåtgående trenden håller i sig och antalet utställda hundar passerar 

till och med toppåret 2015 då Svensk Bretonklubbs 40-årsjubileum hjälpte till att höja antalet 

utställda bretoner. Däremot verkar andelen tikar som ställs ut minska under de senaste åren och 

2019 var drygt hälften, 53%, tikar. De flesta bretoner ställs ut i Bruks-/jaktklass, ca 40%. 

Bedömningen Excellent tilldelades 86 bretoner, 58%, och 26% fick bedömningen Very good. 

Sjutton bretoner bedömdes som Good, två Sufficient och tre fick Disqualified, en på grund av visad 

aggressivitet. En hund ansågs ej kunna prisbedömas, KEP, på grund av hälta. 

Trettiofyra procent av bretonerna fick Ck, dvs de bedömdes ha certifikatkvalitet, det är lägsta 

värdet på de senaste nio åren. Trettiosex Cert och Reserv-Cert delades ut, varav drygt hälften var 

Nordiska Cert och vid nio tillfällen erhöll samma hund både nationell och nordiskt (R-)Cert. 
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Regioner och träning 

2020 har trots pandemin varit ett flitigt år med många aktiviteter i regionerna. Ett stort tack till alla 

regionombud (RO) för det fina arbete ni lägger ned. SBnK:s regioner har bland annat arrangerat: 

Träningar i Tossåsen, Väne Ryr, Åsiljeby, Gräftåvallen, Boden, Hallen, Långviken och Långtora. Alla 

aktiviteter har varit mycket uppskattade av medlemmarna i de olika regionerna. Några regionombud 

har slutat men ersatts av nya. I många regioner finns det numera två regionombud som hjälps åt. 

 

Regionombud 2020 

Cristher Sandström Regionombudsansvarig 

 

Björn Thunell Skåne/Blekinge/Halland 

Anne Michanek Nilsson 

 

Peter Nilsson  Småland/Östergötland/Västsverige 

Johanna Olofsson 

 

Erik Lind    Mälardalen/Värmland/ Västmanland/Närke 

Peter Engelbrektsson 

Karl Berglund 

 

Jens Gustafsson    Dalarna/Gästrikland/Hälsingland 

Robert Källström 

 

Magnus Löfgren  Jämtland/Härjedalen 

Mats Ågren 

 

Sven Wikström Västernorrland 

Sven Wikström 

Sangita och Mikael Jonsson 

 

Anders Burwall  Västerbotten södra 

Ingvar Johansson 

 

Cristher Sandström Västerbotten norra 

 Håkan Nilsson 

 

Stig-Åke Göransson Norrbotten södra 

 

Jonas Holmgren Norrbotten norra 

 

Regionernas verksamhet 

Regionombudens arbete är mycket viktigt i klubben. De enkla träffarna eller de mera dressyr-

/träningsinriktade träffarna är alla till stor nytta och glädje för medlemmarna. 

Regionombudens kontakt med nya Bretonägare är av stort värde för att klubben ska växa. Trevligt är 

att flera arrangemang blivit traditioner inom klubben som t ex träningen i Tossåsen, träningshelgen i 

Boden med Saila Soursa, fjällträningen i Gräftåvallen, för att nämna några
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Ekonomi 

Under 2020 har vi fortsatt att jobba mot en sänkt nivå på kassan med bl a satsningar på regionsbidrag 

och bidrag till utbildning för funktionärer och domare för att trygga behovet framöver när klubben 

fortsätter växa.  Satsningen på att fortsätta med bidrag till regionerna är en stor kostnadspost. Även 

kostnaderna för funktionärer och domare blev större än planerat. En stor utgiftspost var produkter 

tänkta till jubileet 2020. Enligt planen skulle dessa försäljas med en tänkt liten vinst men då jubileet 

ställdes in så ligger varorna i förråd. Att 2020 års resultat ändå slutar med ett litet plus beror på den 

ökade medlemstillströmningen.  

 
Resultatet för år 2020 (2019) är +6750kr  (+94 385,80 kr). 

Faktorer som påverkat resultatet positivt: 

 Trots pandemin ett högt antal deltagare i jaktprovsverksamheten och acceptans för höjd avgift. 

 Ökat medlemsantal – ökade medlemsavgifter. 

 

Faktorer som påverkat resultatet negativt (obs att negativt ekonomiskt resultat inte alltid är negativt…) 

 Utökade bidrag till regionerna. 

 Ökad kostnad för Bretonbladet 

 Trycksaker – domarböcker och diplom. 

 Ökade ersättningar för utbildning av funktionärer. 

 Ökade kostnader för markhyra 

 Inköp relaterade till det inställda jubileet. 

 

Satsningsområden 2020 och utfall 

 Medlemsantalet – bibehålla alla nuvarande medlemmar och rekrytera nya bretonägare 

Utfall: Fortsatt Betydande ökning av medlemsantalet – 2020-12-31 har klubben 525 

medlemmar Satsningen på att via mail och att personligen kontakta tidigare medlemmar 

bedöms som mycket framgångsrik. 

 Fortsätta satsningen på högstatusprov för bretonrasen – i första hand SM. 

Utfall: Covid-19 pandemin medförde att SM-tävlingen måste ställas in. 

 

 Utbildning av domare och provledare – behovet av nya domare och provledare är stort då 

efterfrågan på prov ökar i takt med att medlemsantalet ökar. 

Utfall: Paul Lundblad godkändes som domare våren 2020 och har varit mycket aktiv och dömt 

flera prov på uppskattat sätt. Ulf Graipe fortsatte sin utbildning med förväntad 

aspiranttjänstgöring våren 2021. Ytterligare ett par domare önskas. Ett flertal nya provledare 

har godkänts av SKF under 2020. Många av våra äldre och nyare provledare har också 

genomfört                         SKF:s provledarutbildning på önskat sätt. 

 Utbilda ytterligare 1–2 instruktörer 

Utfall: Ingen ny instruktör har utbildats. Erbjudande har gått till ett par medlemmar som tyvärr inte 

haft tid och möjlighet. 

 Utveckla hemsidan ytterligare för ännu bättre kommunikation med medlemmarna 

Utfall: Hemsidan uppdateras kontinuerligt och fungerar mycket bra och bedöms som modern och 

funktionell. Tyvärr har vi fortfarande inte lyckats integrera någon betalmöjlighet till jaktprov med 

mera. 
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 Rekrytera regionombud och satsa på regionala aktiviteter 

Utfall: Se sammanställning under regionombud. Sammanfattningsvis bedöms att aktiviteten 

varit god inom de flesta regioner och att regionombud finns inom alla regioner. Klubben har 

även 2020 kunnat ge betydande ekonomiska bidrag till regionaktiviteter vilket varit mycket 

uppskattat. 

 Utveckla ett sortiment av profilprodukter och annan utrustning 

Utfall: Ett aktivt arbete med att rekrytera sponsorer och utveckla profilprodukter har bedrivits 

men har försvårats av Covid-19 epidemin och problem hos några av de tilltänkta sponsorerna 

– Intersport och Haglöfs. En webbaserad bas för sponsrad produktförsäljning är klar men annu 

inte aktiverad. Arbetet går dock framåt. Framåt har även förhandlingarna med Agria om 

sponsring och förmåner för medlemmarna gått men inget konkret avtal ännu. Samarbetet med 

Bozita/Robur löper på och förhandlingar om förnyat avtal pågår. 

 Inleda förberedelserna för SBnK:s 45-års jubileum 

Utfall: Jubileet blev inställt på grund av Covid-19 epidemin. 
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Slutord 

Vi vill avsluta pandemiåret 2020 med ett stort tack till alla klubbmedlemmar. Alla ni som 

älskar rasen i allmänhet och era egna hundar i synnerhet och som strävat på och trots 

pandemins svårigheter ändå lyckats genomföra så många aktiviteter, träningar och jaktprov. 

Fantastiskt är att bretonrasen och klubben fortsätter växa så starkt. 

Vi vill gratulera dem som vunnit priser och uppmuntra er och övriga till nya äventyr 

2021. 

Vi vill rikta ett stort tack till domare, provledare, funktionärer och andra som ställt upp 

vid prov, och olika sammankomster. Ett stort tack till går också till våra sponsorer. 

Utan allas fortsatta engagemang kan inte SBnK utvecklas och våra fantastiska hundar 

inte få den spridning och uppskattning de förtjänar. 

 
Juli 2021 

 
För Styrelsen 

 

Lennart Berglund 

Ordförande 

 

Barbro Ågren 

Sekreterare 
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Vice ordförande 
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Hans Bergström 

Ledamot 
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Nicklas Nyman 
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