Verksamhetsberättelse 2017
Styrelsen
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:
Ordförande Jessica Alenius
Vice ordförande Margareta Wertsberg
Sekreterare Elisabeth Olsson
Kassör Jan Mårtensson
Ledamot Lars Fredriksson
Ledamot Tommy Bech
Ledamot Lena Mårtensson
Suppleant Eva Signal
Suppleant Eva Lenneke
Suppleant Malin Nilsson
Antalet medlemmar 31/12-17 uppgick till 276 st. Styrelsen har haft 13 st protokollförda
sammanträden och 4 medlemsmöten (årsmöte 20 februari, medlemsmöte 15 maj, 5 juli och
20 november) samt 2 st städdagar.
Styrelsen bjöd den 15 maj in Christer Mårtensson som informerade om de nya
rallylydnadsreglerna för alla våra medlemmar.
Den 30 september arrangerade styrels en en jubileumsdag för att fira Sjöbo
Brukshundklubben fyllde 60 år. Det blev väldigt populärt och det kom ca ett hundratal
besökare. Samtidigt invigdes den nya handikappanpassningen av klubbstugan där det bland
annat installerats en rullstolsramp.
På kvällen den 30 september arrangerade styrelsen en tacksägelsefest, en fest som är ett
tack till alla som hjälpt till under året och som tack till våra markägare. Denna blev mycket
uppskattad.
2017 års annandagsträff blev flyttad till Trettondagen den 6 januari 2018. Det serverades
glögg och våfflor samt anordnades tipsrunda och lotterier.
Styrelsen har genom ordförande Jessica Alenius representerat på distriktets
ordförandekonferens, Utvecklingsmöte för klubbar inom SBK och Informations träff om SKKs
organisationsutredning.
Under 2017 har det installerats ett nytt larm i klubbstugan och det återstår att slutföra
installation av en fungerande värmeväxlare.
Slutligen vill Styrelsen TACKA alla som på olika sätt har arbetat med och bidragit till klubbens
verksamhet under 2017.
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Agility
Agilitygruppen har under 2017 haft fokus på att få igång agilityverksamheten igen på
klubben. Detta inleddes men en stor renovering under våren och sommaren där samtliga
hinder som var i behov av renovering, målning med mera fick sig detta. En ny Vipp/Gungräda
köptes in då den klubben redan hade, inte gick att rädda.
Under våren gick Lollo agilityinstruktörsutbildning på Oxie BK.
Under våren hölls en prova-på-dag i form av valpagility med många deltagare och under
hösten startade Lollo sin första agilitykurs på klubben. Många av kursdeltagarna har visat
intresse för ny kurs i vår samt har de fortsatt träna utan instruktör tillsammans om
onsdagskvällarna.
Drag
Sammankallande: Emelie Nordfeldt
I gruppen har Emelie Nordfeldt och Max Kristiansson ingått.
Draghundsgruppen anordnade under 2017 ett ”Pay and run” och ett antal träningstillfällen
för linlöpning med hund.
Frivillig
46 Hvbataljon har under året haft 6 st träningstillfällen. Funktionskontroll är inställt till ny
form fastställts.
Utöver detta har KFÖ och SÖF genomförts med de hundekipage vi har tillgängliga.
Info/IT
Info/IT-gruppen Sammankallande Claes von Gegerfelt
Gruppen har i första hand skött webbplatsen och under året varit behjälplig med HUG:s
kurskallelser och administration. Tagit fram affischer för olika aktiviteter. Bistått med
medlemslistor och utsändningar till medlemmar.
Köket
Sammankallande: Ingrid Nordh fram till årsmötet i februari och därefter Eva Signal.
Övriga medlemmar i gruppen: Inger von Gegerfelt, Margareta Wertsberg, Eva Lenneke, Lena
Mårtensson och Kerstin Nordbeck.
Inger har haft ansvar för inköp och ekonomi fram till 170930, då Eva S. och Lena tog över
detta.
Vi har lagat mat och serverat vid MH/MT-gruppens arrangemang.
Vi har också haft försäljning av grillat, frukost, kaffe, dricka godis mm. vid sommarens
utställning, vid vår jubileumsdag och vid klubbens olika tävlingsarrangemang.
Vi har även haft köket bemannat vid andra tillfällen såsom medlemsmöten, kursavslutningar
etc.
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Läger
Styrelsen beslutade 170222 att anordna Sjöboläger i v 30.
För att inte krocka med arrangemanget av klubbens hundutställning kortades årets läger
med en dag och tidigarelades en dag. Det började med samling och genomgång lördagen
den 22 juli. Sedan pågick träningen från söndagen den 23 juli t o m onsdagen den 26 juli. På
onsdagskvällen hade vi avslutning med allsång under ledning av vår ”lägertrubadur” Johan
Haglund. Torsdag fm den 27 juli var vikt för städning.
Lägret planerades av en grupp bestående av: Bodil Gustavsson, Ruby Rydén, Inger v
Gegerfelt, Lena Mårtensson, Britt och Tommy Bech, Ingrid Nord och Torsten Ericsson som
sammankallande.
Lägret hade 40 deltagare varav 8 med husvagn/-bil. Deltagarna var indelade i 5
träningsgrupper. Tre grupper tränade spår och lydnad. Vidare fanns en grupp för rallylydnad
och lydnad samt en grupp för sök och lydnad. Varje grupp hade en samordnare/gruppledare.
I spårgrupperna var Susan Carlbom, Lena Jungvig och Åse-Lotte Melin (Asse) gruppledare.
Inger v Gegerfelt höll i gruppen för rallylydnad och Mona Andolsen i sökgruppen.
Tre kvällar anordnades aktiviteter för de som ville vara med. Söndag kväll var det nosework
som leddes av John Axberg och Bodil Gustavsson. På måndag kväll ledde Britt och Tommy
Bech kontaktövningar genom mingel med hund. Tisdag kväll anordnade Marita Rydervall och
Bodil Gustavsson miljöbana.
Lägret kostade 100 kr per deltagare. Deltagarna stod själva för mat och fika. Avgiften för
husvagn/-bil var satt till 100 kr eller 25 kr för enstaka dygn. De som använde mark utanför
appellplan lade 50 kr var till att köpa in en present till respektive markägare för att visa
uppskattning för lånet av mark. Sammanlagt blev lägrets bidrag till klubben ca 5 000 kr. Det
stämmer väl överens med vad som beräknats i verksamhetsplanen.
Det samlade intrycket var ett lyckat läger med mycket nöjda deltagare. En sammanställning
av deltagarnas utvärdering från lägret har lämnats till styrelsen.
Mark
Sammankallande Margareta Wertsberg
Vi har från augusti till och med april mark i Snogeholm i stort sett varannan lördag och tisdag
samt vissa söndagar. Förhoppningsvis kan vi även denna vinter vara på Åsum. Vi har även
tillgång till Sommarbyn, hela året, och Ilstorp under sommarmånaderna.
Björka övningsfält är numera INTE tillgängligt för oss.
Som vanligt har bönderna runt klubben varit tillmötesgående när det gäller tävlingsmark.
Medlem
I gruppen ingår Jessica Olofsson
Under året har det varit 2 stycken medlemsträffar
Sjöbo BK har varit o visat upp sig i samband med nationaldagsfirandet i Sjöbo
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Mental
Under året har följande ingått i mentalgruppen: Björn Olsson som sammankallande, Jessica
Alenius, Malin Andersson och Elisabeth Olsson.
Vi har haft ett gott samarbete med några andra klubbar vad gäller utbyte av funktionärer för
att kunna genomföra alla mentalprov under året.
Vi har genomfört 3 ordinarie MH och 2 ordinarie MT. Utöver dessa har vi även haft 4
uppfödarMH och 1 uppfödarMT.
En del moment på både MH och MT banan fick i våras flyttas och planeras om pga att de fällt
nästan hela skogen runt klubben. Detta ställde till det mycket för oss eftersom väldigt få träd
stod kvar där vi behövde ha dem, men det gick till slut att lösa. I samband med detta hade vi
kontakt med Skogssällskapet för att checka av var och vad vi fick göra. Dumpen fick sen
också flyttas och byggas om pga att träden den var fäst i trillade. Figurraden är lagad
upprepade gånger under året. Ny elektrisk hare har köpts in.
Vi har även i år haft god kontakt med jaktlaget då vi regelbundet kommunicerat med dem
inför våra testdagar.
I början på året deltog Jessica, Björn och Malin på ”utbildning” inför MT2017
Rally
Rallygruppen består av Marie Österberg Fredriksson (Sammankallande), Anneli Carlsson och
Jaqueline Döhle.
Under hösten hölls en nybörjarkurs. Den 28 maj ordnades en officiell tävling med drygt 200
st startande. Tack till alla funktionärer för er insats på vår tävling. Öppen träning på måndag
kvällar under årets ljusa del gick över till söndagar under den mörkare delen av höst/vintern.
Även i år har vi haft ekipage från klubben som deltog på SM. Klubben har även fått flera
rallylydnadschampions (med de nya reglerna). Många ekipage har under året skickat in sina
fina resultat till barometern och det är glädjande.
Skydd
Skyddsgruppen har tränat 2 dagar i veckan, fredagar och söndagar. Mestadels har vi hållit till
inomhus. Under sommaren tog vi ett uppehåll från träningen på klubben, och var på annat
håll och tränade, för att återigen få miljöombyte.
I år har 1 ekipage tävlat i svensk skydd. Det är Susan och Grappo godkända i högre klass
skydd. Grappo kommer att pensioneras från skyddet då han nu kommit upp i gedigen ålder.
Jockes tjänstehund, Uffe, återigen godkänd uppkörning som polishund, och fortsätter att
tjänstgöra. Dessutom var de på utlandstjänstgöring under 9 veckor i somras.
Annica och Kompiz har tävlat lägre sök och spår och blivit uppflyttade.
Vi andra har tränat på för att komma ut på tävlingsplan nästa år.
Stug
Under året har sammankallande Sven-Ingvar Olsson, Claes von Gegerfelt, Hans-Åke Roy,
Torsten Eriksson, Lars Fredriksson och Jan Mårtensson ingått i gruppen.
Stuggruppen har under året i första hand arbetat med utbyggnaden av handikapptoaletten.
Men även sett till löpande underhåll.
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Tävling
Sammankallande Margareta Wertsberg
Vi har genomfört 5 stycken brukstävlingar, en appell, en lägre, en högre och en elit spår. Till
elit tävlingen fick vi ovanligt många, 19 stycken, anmälningar så den hölls som dubblerad på
två dagar. Det var den första brukstävlingen på länge som hölls utan Ruby Rydén's
medverkan. Tack vare Birgitta Wallin som höll oss under armarna genom hela tävlingen blev
den väl organiserad och genomförd. Av totalt 16 startande tog 6 stycken tävlande cert.
Vi hade också en patrullhundstävling, alla klasser, med totalt 14 tävlande.
2 stycken lydnadstävlingar genomfördes. Den i maj var för alla klasser men vi fick ingen
tävlande till klass III. Till tävlingen i oktober bestämde vi att endast ha startklass samt klass I.
Ett STORT TACK till alla som hjälpt till under året, utan er blir det inga tävlingar!
Tävlingsförare
Har inte haft någon verksamhet under året.
Utbildning
Gruppen har bestått av Gunvor Jönsson och Jan Mårtensson
Gruppen har haft 1st instruktörsmöten
Gruppen har under året anordnat 12st kurser. Valpkurs 3st, Allmänlydnadskurs 3st,
Tävlingslydnad 2st, Rallykurs 1st, Spår 1st, Agility 1st och 1st Prova-på kurs. ”En timme med
egen instruktör” med Elisabeth Mattsson har varit under hösten.
Anders Kjernholm var och undervisade en helg, fredag-söndag
9st träningsgrupper har varit igång under året. Spår, lydnad, rally, skott, sök och skydd.
Instruktörer och träningsledare under året: Helena Berlin, Sandra Nilsson, Margaretha
Wertsberg, Elisabeth Mattsson, Lena Mårtensson, Emelie Knast, Lollo Jönsson, Jaquline
Döhle, Hans-Åke Roy, Sven-Ingvar Olsson, Torsten Eriksson och Sanna Wendel.
Utställning
Utställningsgruppen fick under våren 2017 en ny sammankallande, Lollo, som är utbildad
CUA (certifierad utställningsarrangör). 2017 var planerat för officiell utställning men då Lollo
kom in i som sammankallande var det mycket arbete på kort tid som skulle hinnas med för
att ro utställningen i hamn. Men trots diverse motgångar lyckades gruppen arrangera en
officiell utställning som uppskattades av utställarna, trots att regnet vräkte ner!
När utställningen var över tackade tre gruppmedlemmar för sitt arbete i gruppen då de nu
kände, av individuella orsaker, att det var dags för dem att göra annat.
Lollo la ut ett inlägg på klubbens Facebooksida om vakanta platser och fick genast tre
intressenter, dessa inklusive de kvarvarande 3 gruppmedlemmarna kommer träffas i
december för ett första möte och då även planera för 2018.
Beslut har tagits om att klubben framöver kommer fokusera på inofficiella utställningar och
då göra en så bra utställning som möjligt. Utställningsgruppen är öppna för diskussion
gällande officiella utställningar igen när fler medlemmar och kunskap om officiella
utställningar finnes i gruppen.
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