
 

Verksamhetsberättelse för 2012 
SPHK Distrikt Mälardalen 

 
 
Styrelsen för verksamhetsåret 2012 har bestått av följande personer: 
Britt Forsgren, ordförande  Andreas Knudsen, vice ordförande 
Sofia Eriksson, kassör t o m 28/10-12, därefter ordinarie ledamot 
Louise Bonta, sekreterare   Gun Andersson, ordinarie ledamot 
Miriam Taekema, suppleant  Leonard Antonsson, suppleant 
Sig-Britt Nyström, kassör utanför syrelsen, fr o m 29/10 2012 
 
 
Antalet medlemmar den 1 december 2012 var 265 medlemmar – en minskning med 14 från  
1 december 2011. 
 
Styrelsen har under året haft nio protokollförda styrelsemöten, varav sex telefonmöten. 
 
 
Verksamhet 
Den officiella utställningen i Ånnaboda den 17 maj inledde verksamhetsåret. Utställningen 
var välbesökt med 100 anmälda hundar.  
 
Den 13-14 oktober anordnades en aktivitetshelg för gamla och nya medlemmar i Härjarö. På 
lördagen bjöds medlemmarna bland annat att prova på rallylydnad, barmarksdrag och 
agility. Vid den gemensamma middagen på kvällen informerade Anso Pettersson, som 
arbetar med föreningsteknik inom SKK, om SKK:s verksamhet.  21 hundar var anmälda till 
den inofficiella utställningen på söndagen.  
 
Officiell utställning i Herrfallet där 69 hundar var anmälda. 
 
Britt Forsgren och Kariitta Ryttinger träffade gymnasieungdomar i november och visade 
hundar och utrustning samt informerade om SPHK och SDSF och om hur det är att köra 
hund. 
 
Kurs i ”grönt kort” anordnades för sju deltagare den 24 och 25 november i Fjällnora.  
 
Vintersäsongen 2013 inleddes med kick off/vinteraktivitet den 12 o 13 januari i Herrfallet för 
MD:s medlemmar. 
 
Hösten 2012 har genomsyrats av tankar och arbete kring styrelsens samarbete.  
 
 
 
 
 
 



 
 
Styrelsen för Distrikt Mälardalen vill tacka medlemmarna för det gångna året och önskar alla 
ett gott och aktivitetsfyllt 2013.   
 
 
 
Britt Forsgren Andreas Knudsen Louise Bonta 
Ordförande  Vice ordförande Sekreterare 
 
 
 
Sofia Eriksson Gun Andersson     Miriam Taekema 
Kassör tom 28/10-12 Ledamot                   Suppleant 
Ledamot 



Information om aktiviteten i Herrfallet 

 

I maj månad 2012 fick MD ett erbjudande från Herrfallet om ett vinterarrangemang i Arboga. 

Herrfallets ägare Terje erbjöd sig att köra upp olika spårdistanser. Spåren skulle gå både på 

land och på is. Man kan få upp till 6 mil Arboga till Örebro. 

  

Den 12-13 januari 2013 var vi ett glatt gäng med hundar som var med och provkörde olika 

distanser. Helgen blev lyckad och alla ser fram emot kommande arrangemang i Herrfallet.  

 

Radio Wästmanland och lokalpressen kom och intervjuade oss och fotade hundar och förare. 

Några kom också och provade med sina hundar och blev helt tagna för vår sport. Söndagens 

körning avslutades med en 2 milsrunda på sjön i strålande solsken. Många från orten kom och 

tittade på oss och frågade om våra hundraser. 

  

Under tiden som jag, Britt, var ute tillsammans med Terje, Herrfallets ägare, och körde upp 

och märkte spåren med scooter höll Gabriella information om vad man bör tänka på både 

innan och efter körning med hundarna och hundvård m m. 

  

2014 är det tänkt att vi i SPHK Mälardalen ska ha vårt eget KM i Arboga, Herrfallet. 

Tävlingen har fått namnet Arboga Arctic Race och kommunen kommer att ställa upp så att vi 

ska kunna köra på deras marker. Denna tävling är tänkt att vara en återkommande aktivitet 

varje år och samarbetet med både campingen och kommunen fungerar bra och platsen är mitt 

i Mälardistriktet. Framför allt finns många stugor och en strålande vacker natur runt om. 

  

Vi som var på plats diskuterade att även lägga en tredagars tur fredag till söndag där man 

frivilligt kan övernatta i tält på någon av öarna och även ta dagsturer ut och bara grilla och 

fika på sjön. 

  

Britt Forsgren och Gabriella Nordgren 

  

 


