SJÖBO BRUKSHUNDSKLUBB
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2015

Styrelsen
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:
Ordförande Jeanett Gerdin
Vice ordförande Jessica Alenius
Sekreterare Inger Hörnfeldt
Kassör Kerstin Nordbeck
Ledamot Elisabeth Olsson
Ledamot Lars Fredriksson
Ledamot Siw Andersson
Suppleant Birgitta Söderström
Suppleant Eva Signal
Suppleant Eva Lenneke
Hedersordförande Hans Thörn
Antalet medlemmar 31/12 uppgick till 261st.
Styrelsen har haft 11 st protokollförda sammanträden och 3 medlemsmöten varav ett var
årsmöte den 23 februari samt en städdag. Annandag jul anordnades en familjedagsträff
med tipsrunda, lotter och glögg.
Styrelsen har gått en utbildning anordnad av studiefrämjandet om styrelsearbete.
Carporten till traktorn har färdigställts. Tak på utbyggnaden till klubbstugan har lagats.
Lampor på planen och runt klubbstugan har bytts, lagats och ställts in. Grenar har röjts
längs vägen, längs med parkering och plan.
Klubben hade en inofficiell utställning den 2/8.
Vecka 30 anordnades en träningsvecka för klubbens medlemmar.
Vi har haft 2 st läger med Heidi Bilkvam för våra medlemmar och 4 st massagetillfällen för
klubbens medlemmars hundar. Vi har haft en föreläsning med Jessica Alenius. Vi har haft
en prova på draghundsdag.
Avgifterna för uthyrning av lektionssal och del av appellplanen har uppdaterats.
Slutligen vill Styrelsen TACKA alla som på olika sätt har arbetat med och bidragit till
klubbens verksamhet under 2015.
Agilitygruppen
Verksamheten har legat nere under året då vi inte har lyckats hitta någon som varit
intresserad av att starta upp gruppen.
Frivilliggruppen
Sammankallande Lars Fredriksson

46 Hvbataljonen har under året haft 6 st träningstillfällen.
DM kval har ställts in.
Funktionskontroll har ställts in.
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. En uppdatering av webbplatsen till en nyare version av
webbverktyget har under året utförts. Tagit fram affischer för olika aktiviteter. Bistått med
medlemslistor och utsändningar till medlemmar.
Lite oregelbunden tillgång till internet och telefon har under året berott på kabelfel, som
ska vara åtgärdat under hösten.
Köksgruppen
Sammankallande Ingrid Nordh
I köksgruppen har ingått Inger von Gegerfelt, Margareta Wertsberg, Inger Hörnfeldt,
Eva Lenneke, Eva Signal, Kerstin Nordbeck och Ingrid Nordh.
Inger von Gegerfelt har ansvarat för inköp och ekonomi.
Köket har varit öppet för försäljning under utställningen i somras, under flera MH och MT
samt tävlingar. Mat har serverats till domare och funktionärer dessa dagar, samt till
deltagare på ett par uppfödar-MH.
Köket har efter önskemål varit bemannat under några kursdagar.
Köket har också på begäran hjälpt till vid extra arrangemang; ex. medlemsmöten och
kursavslutningar.
Köket vill varmt tacka alla andra som vid behov ställt upp när extra hjälp behövts, ex med
korvgrillning.
Markgruppen
Sammankallande Ruby Rydén
Vi har mark i Snogeholm i stort sett varannan lördag under vinterhalvåret och någon
tisdag.
Björka får vi mer sällan. Åsum får vi disponera under vinterhalvåret när det inte finna kor
där.
Sommarbyn och grustaget vid Ilstorp används också.
Vid tävlingar tillfrågas bönder vid klubben.

Mentalgruppen
Sammankallande Björn Olsson

Under året har följande ingått i mentalgruppen: Björn Olsson, Jessica Alenius, Patrik
Andersson, Siw Andersson och Elisabeth Olsson.
Vi har haft två figurantutbildningar på klubben under året och i våras fick klubben två nya
figuranter Siw Andersson och Taina Andersson.
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 tre ordinarie MH - 15/3, 9/8 och 20/9 samt haft ett extra den 4/10.
Vi har även haft ett ordinarie MT- 19/4 samt haft ett extra den 31/10.
Utöver dessa har vi haft två uppfödar MH och två uppfödar MT.
I april hade vi även besök av en dansk hundklubb som önskade en föreläsning och lättare
genomgång av våra svenska mentalprov på förmiddagen. Dagen avslutades sedan med
officiell mentalbeskrivning av 3 av deras hundar.
Vi har införskaffat en ny cape till avståndsleken och socialt samspel och nya
camouflagenät, samt nya walkie talkies.
Problemet med att ”icke behöriga” utanför testverksamheten ”lånar” utrustning finns
fortfarande. Därför har vi satt in en låsbar garderob i lilla förrådet till de saker som är
fuktkänsliga.
Fundament till ”lilla bytets” trissor har gjutits i marken för att underlätta uppsättandet av
banan.
Vi har haft god kommunikation med jaktlaget under året då vi regelbundet haft kontakt
med dem inför eventuella extra MH/MT.
/ Björn Olsson, mentalansvarig
Rallylydnadsgruppen
Sammankallande Marie Österberg

Våren 2015 startades det en rallylydnadskurs fortsättning och i maj månade genomfördes
en officiell tävling med 101 startande. I slutet av sommaren var vi med i rallycupen och
kom trea av totalt fem klubbar (Sjöbo, Ystad, Skurup, Simrishamn och Svedala). Under
hösten ordnades klubbmästerskap med 20 startande och Emma Birkegård och Ibsen blev
klubbmästare nybörjare och Sandra Nilsson och Nougat i övriga klasser. Sandra och
Nougat har deltagit på SM med en 30:onde placering som resultat. Anneli Carlsson och
Marie Österberg har utbildat sig till rallyskrivare. Flera ekipage har skickat in sina resultat
till barometern vilket är glädjande. Flera av klubbens ekipage har deltagit i öppen träning
en gång i veckan som har varit förlagt till främst måndag kvällar. Jaqueline Döhle anslöt
sig under hösten till rallygruppen.

Skyddsgruppen
Sammankallande Sanna Wedel
Skyddsgruppen har tränat 2 dagar i veckan, på klubben, fredagar och söndagar. Under
sommaren tog vi ett uppehåll från träningen på klubben, och var på annat håll och tränade,
för att få miljöombyte.
I år har två ekipage tävlat i svensk skydd. Susan och Grappo uppflyttade från lägre klass
skydd, och Martin och Zting CP i Elit klass skydd.
Sanna Wendel – skyddsansvarig Sjöbo Bk

Stuggruppen
Sammankallande Sven-Ingvar Olsson
I gruppen ingår dessutom Hans-Åke Persson, Claes von Gegerfelt, Bengt Christensson
och Lars Fredriksson.
Taket över ingång har asfalterats under våren, plåtbelagd under hösten provisoriskt.
Traktorgaraget har fått hängrännor och stuprör.
Panelbrädor har bytts på hus och plank.
Belysning utbytt på planen.
Träd beskurna.
Projektering av utbyggnad för handikapptoalett och duschar. Diverse inköp för tak och
toalett som ska användas under 2016.

Tävlingsgruppen
Sammankallande Ruby Rydén
Vi har under året genomfört 5 brukstävlingar och 2 lydnadstävlingar alla klasser.
Appelltävling spår 12 deltagare. Lägre klass spår 29 mars med 10 deltagare och högre
klass spår 2 mars med 10 deltagare. Elit klass spår endast en dag 5 september med totalt
9 deltagare.
Lydnadstävling 30 april med 30 deltagare och 4 oktober med 31 deltagare.
STORT TACK till alla som har hjälpt till på våra tävlingar.

Tävlingsförargruppen
Sammankallande Ruby Rydén
Lydnadsbarometern vanns av Sandra Nilsson med Milo, tvåa Elisabet Mattsson med
Dogge och trea Thomas Undenius med Pysse.
Årets nybörjare blev Elisabet Mattsson med Dogge, tvåa Thomas Undenius med Pysse
och trea Torsten Eriksson med Nellie.
Bruksbarometern vanns av Elisabet Mattsson med Dogge, tvåa Ruby Rydén med Aili och
trea Margareta Wertsberg med Jazz.
Årets appellhund blev Torsten Eriksson med Nellie, tvåa Marie Österberg med Räzor och
trea Ingela Bengtsson med Ossa.
Inget KM 2015.
Utbildningsgruppen
Sammankallande Gunvor Jönsson
I gruppen ingår Gunvor Jönsson och Claes von Gegerfelt
Gruppen har haft 2st instruktörsmöten
Gruppen har under året anordnat 7 kurser. Valpkurs 2st, Allmänlydnadskurs 2st,
Tävlingslydnadskurs 2st, och Rallykurs 1st. ”En timme med egen instruktör” med
Elisabeth Mattsson fortsätter. Har under året haft ca. 21st kurstillfällen. Kul i skogen blev
2st kurser som började den 2-3 januari 2016.
9st träningsgrupper har varit igång under året. Spår, lydnad, rally, skott, sök och skydd.
Instruktörer och träningsledare under året: Jeanette Gerdin, Siv Andersson, Jessica
Allenius, Helena Berlin, Sandra Nilsson, Margaretha Wertsberg, Elisabeth Mattsson,
Hans-Åke Roy, Sven-Ingvar Olsson, Torsten Eriksson,Sanna Wendel, Lena Mårtensson
och Emelie Knast.

Utställningsgruppen
Sammankallande Margareta Wertsberg
I gruppen har även Eva Lenneke, Jeanette Gerdin och Ruby Rydén ingått.
Vi hade den 2:a augusti en inofficiell utställning med 130 deltagande hundar fördelade på
3 ringar.
Ett stort tack till alla funktionärer! Utan er hjälp hade det inte blivit någon utställning.

