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Presentationer Förbundsstyrelse  

 

Nedan finner du presentationer av personer som av valberedningen är föreslagna till 

omval samt de som är valda tom 2022. 

 

 

Ordförande, Gunilla Pöchhacker, Omval 1 år 

Jag heter Gunilla Pöchhacker, är 50 år, bor med min sambo och våra 
5 hundar i Kopparberg och är egenföretagare – Jag driver en 
konsultfirma som jobbar med Rådgivning -coaching -människa- hund. 

Jag är en aktiv föreningsmänniska och har varit det i hela mitt liv 
både i näringslivet som bla ordförande i Företagarna Bergslagen, i 
jaktvårdsområdet, i min rasklubb Hovawart och i min lokala 
brukshundklubb där jag bla är testledare för MH och MT. Jag är även 
grönt kort instruktör och är gärna ute på klubbarna och håller kurs. 

Det jag brinner mest för är samspelet mellan människa och hund 
samt att bygga team. Barmark och släde är de stilar jag hittills tävlat 

men har som mål att även tävla tillsammans med mina hundar i nordiskstil. Brinner för våra 
B-hundar och återinförandet av SOC. Är uppfödare av raserna Hovawart och Kleiner 
Münsterländer.  

Min nuvarande huvuduppgift i styrelsen är att jag är förbundsordförande och har varit det i 3 
år. 

 

Ledamot, Hans Pettersson, Omval 2 år 

Jag heter Hans Pettersson och fyller 65 år nu i maj, är gift och har 3 
vuxna barn samt 3 barnbarn. Uppväxt och bor i Karlskoga är 
ingenjör och har jobbat som projektledare i Bofors med affärs- och 
utvecklingsprojekt de senaste 30 åren men är sedan några år 
pensionär även om det inte blivit på heltid. Intressen utöver 
draghundssporten är vår stuga i Sälen samt husbilsresor söderut.  
 
Skaffade min första hund, en Riesenschnauzer 1993 och tävlade 
sporadiskt fram till 2006 och har därefter varit aktiv ute på tävlingar 
med mina Riesenschnauzer såväl vinter som barmark. Jag tävlar för 
Hällefors BK. Har även ett förflutet inom längdåkning och löpning 
och har varit aktiv inom föreningslivet i Karlskoga under alla år.  

 
Jag valdes in i förbundsstyrelsen 2014 och har de senaste år varit vice ordförande och 
arrangemangsansvarig. Jag har under mina år i förbundsstyrelsen jobbat för ”ett fungerande 
förbund”. Jag brinner också för brukshundarna och att vi ska få fler B-hundar på våra 
tävlingar. Jobbar också för att vi ska ha en väl fungerande tävlingsverksamhet. 
 
Mina nuvarande uppgifter i FS är tävlingsverksamheten samt att hantera diverse uppdrag och 

ärenden som dyker upp. Under senaste året har det varit mycket arbete kring förbundets 

hantering av Covid-19. 
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Ledamot Anna Lindberg, Omval 2 år 

Jag heter Anna Lindberg, är 22 år och arbetar som platschef på en 
restaurang- och konferensanläggning.   

Är född och uppvuxen med samojeder och har alltid varit med i 
skidspåret och på tävlingar. Har själv kört hund efter förmåga 
sedan jag kunde stå på skidorna och provat på alla stilar, kör nu 
mest nordiskt. I dagsläget har jag en samojed och en korthårig 
vorsteh hemma. 

Läste hundsport på gymnasiet och fick där en bred kunskap i 
hundens mentalitet, etologi samt hundträning och har sedan 

utbildat mig till projektledare mot event. I föreningslivet har jag varit aktiv i flera organisationer 
bland annat som instruktör för SBK och valberedningen i SDDHK. Blev invald i FS 2019 och 
har arbetat med kommunikation och marknadsföring, sedan 2020 även utbildningsfrågor.  

Jag tycker att det är viktigt att vi fortsätter sprida och utveckla draghundsporten för att få fler 
utövare i alla åldrar och att vi sedan tillsammans med föreningarna stöttar dessa på bästa 
sätt, både bredd och elit. 

 

 

 

 

Ledamöter valda till förbundsstämman 2022 

 

 

Anna Berglund 

Jag heter Anna Berglund, bor i Härnösand och är 49år, några 
veckor till… Är Kustbevakare och arbetar med statlig 
räddningstjänst så som olja och kemikalier till sjöss och 
kärnenergiberedskap. 
 
Min första hund var en golden retriver när jag växte upp och efter 
det har jag haft schäfer, malle och korthårig vorsteh. Alla hundar 
har fått följa med i draghundspåret med mig och familjen. 
Jag tävlade för Härnösands BK tidigare, körde mitt sista (senaste) 
SM -98. När min dotter var 9år började hennes draghundsintresse 
ta över övriga intressen och jag har sedan dess engagerat mig i 
mina barns träning och tävling både sommar och vinter. 

Jag var delaktig i uppbyggnaden av Härnösands DHK när vi bildade förening, satt i styrelsen 
tills jag fick mitt uppdrag i FS för 5 år sedan.   
 
Jag har fram tills förra stämman arbetat med ungdomsfrågor i SDSF och nu är mitt 
ansvarsområde elit. Jag tycker att det har varit väldigt intressant att sätta mig in i ett nytt 
ansvarsområde med nya frågeställningar och utmaningar. 
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Mats Eliasson 

Jag heter Mats Eliasson är 59 år bor på Orust och Hållbovallen i 
Dalarna. Där jobbar jag som snickare. Jag har växt upp med hund 
och började med hundkörning när jag fick min första av 10 siberian 
husky 2000. 
 
Jag har många års erfarenhet av föreningslivet och varit aktiv i ett 
flertal föreningar så som SPHK västra distriktet, ledarmot i SPHK 
centralt, ordförande i vildmarkens draghundsklubb samt ordförande i 
vår lokala fotbollsförening. 
 
Jag brinner mest för slädhundsstilen men är även intresserad av 
barmark. Min nuvarande huvuduppgift är att jobba med 

utvecklingskommittén och annat styrelsearbete. 
 

 

 

Maria Stoltz 

Jag heter Maria Stoltz är 54 år och arbetar i Kiruna kommun som 
kostchef.  

Jag har ett gediget hund- och framför allt draghundsintresse. Är 
uppvuxen med jakthundarna Hamiltonstövare och spaniel och köpte 
mina första draghundar 1987. Vi utvecklades och tävlade med spann 
fram tills runt år 2000 då vi minskade antalet hundar och bytte ras till 
vorsteh som vi även kombinerade i jakten. Numera är det jakten som 
får stå tillbaka.  

Har arbetat aktivt i brukshundsklubbars lokala styrelser i många år, och då även i klubbarnas 
draghundssektioner i både Piteå och Kiruna. Har genom åren även varit medlem i Bothnias 
slädhundsklubb och Kiruna slädhundsklubb. Jag tävlar aktivt i bruksklassen spår, 
lydnadsklass samt innehar tjänstehund inom försvaret. Jag tävlar i veteranklass på 
draghundstävlingarna nordiskstil. Alla mina hundar tränas i drag trots att de sedan tävlas i 
olika grenar.  

Brinner för ungdomar och önskar att fler aktiva hundägare får upp ögonen för draget. Under 

mitt första år i förbundsstyrelsen har mitt ansvarsområde varit ungdomsfrågor. 

 


