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SJÖBO BRUKSHUNDSKLUBB!
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014!

!
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:!
!
Ordförande! !
Vice ordförande!
Sekreterare! !
Kassör!
!
Ledamot!
!
!
!
!
!
!
!
Suppleanter! !
!
!
!
!
!
!

!

Jeanett Gerdin!
Marie Jönsson!
Inger Hörnfeldt!
Bengt Christensson!
Elisabeth Olsson!
Rolf Olsson!
Jessica Alenius!
Johanna Johansson!
Maria Persson!
Lars Fredriksson!

Hedersordförande! Hans Thörn!
Hedersmedlem!
Sture Lindberg!

!
!
Antal medlemmar per den 31/12 uppgick till 275 st.!
!
Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden och 3 medlemsmöten, varav ett var
årsmötet den 24 februari, samt 2 städdagar. Annandag jul anordnades en familjeträff med
tipsrunda och glögg.!
På medlemsmötet den 12 maj beslöt medlemmarna att klubben skulle ändra namn till
Sjöbo Brukshundsklubb och i samband med namnbytet anordnades ”öppet hus”. !
Låset till klubbstugan har bytts ut och nytt larm har installerats. Vi öppnar numera med en
”tagg” och personlig kod. ”Tagg”kan av medlem erhållas mot en deponeringsavgift av 100
kr. !
Den ”gamla” toaletten och vasken” (som fanns på baksidan av klubbstugan) har rivits ut.!
En facebooksida för klubben upprättades den 19 mars.!
Frågan om kriterier för ”hedersmedlem” har diskuterats och valberedningen har lämnat in
ett förslag.!
Den 17 augusti anordnade klubben en inofficiell utställning.!
Vecka 30 anordnades en träningsvecka för klubbens medlemmar.!
Klubben har lämnat in ansökan till Sjöbo kommun om 70.000 kr för att rusta upp
toaletterna.!
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Ruby har tillsammans med medlemmar startat en diskussion om ett nytt sätt att räkna
resultaten för Barometern.!
Vi har haft 2 föreläsningar, den ena höll Jessica Allenius och den andra hölls av Jörgen
Thynell och 2 helgläger för Heidi Billkvam!
Nya avgifter för Uthyrning av lektionssal och del av appellplan har fastställts.!
En carport till traktorn har byggts.!

!
!

Slutligen vill styrelsen rikta ett stort TACK till alla som på olika sätt arbetat med och bidragit
till klubbens verksamhet under 2014.!

!

Agilitygruppen!
Verksamheten har legat nere under året.!

!

Frivilliggruppen!
Sammankallande Lars Fredriksson!
46:e Hvbataljonen har under året haft 6 st träningstillfällen + ett antal special inför HVskallet.!
DM-kval inför 2015 genomfördes 141019 med 7 deltagare.!
Funktionskontroll av 7 st hundar har genomförts, samtliga klara för fortsatt tjänstgöring.!
En omgång ur bataljonen har varit på HV-skallets utbildningskontroll i Örebro.!
Tjänstehundsutbildning har genomförts med 5 godkända ekipage. Grattis.!
Kompletterande utbildning KU har genomförts på Rinkaby skjutfält med Jörgen Karlsson
som lärare. !
KFÖ och SÖF har genomförts med ett antal av våra tjänstehundar.!

!

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.!

!

Köksgruppen!
I köksgruppen har ingått Inger von Gegerfelt, Margareta Wertsberg, Inger Hörnfeldt, !
Eva Lenneke, Eva Signal, Kim Larsson, Kerstin Nordbeck och Ingrid Nordh. !
Inger von Gegerfelt har ansvarat för inköp och ekonomi, Ingrid Nordh har varit
sammankallande.!
Köket har varit öppet för försäljning under MH och tävlingar, och serverat mat till domare
och funktionärer dessa dagar, samt till samtliga deltagare på ett par uppfödar-MH. Under
utställningen i somras var köket kompletterat med ett tält för försäljning nere på
appellplanen. Köket har efter önskemål varit bemannat under några kursdagar.!
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Köket har på begäran hjälpt till vid extra arrangemang; ex. medlemsmöten och
kursavslutningar.!
Köket vill också tacka alla andra som vid behov ställt upp när extra hjälp behövts, ex med
korvgrillning.!

!

Markgruppen!
Sammankallande Ruby Rydén!
Vi har haft mark i Snogeholm i stort sett varannan lördag under vinterhalvåret och någon
tisdag.!
Björka har vi haft mer sällan. Åsum har vi disponera under vinterhalvåret när det inte
funnits kor där.!
Sommarbyn och grustaget vid Ilstorp har vi även använt.!
Vid tävlingar har bönderna vid klubben tillfrågats.!

!

Mentalgruppen!
Sammankallande Erica Gerdin!
Sektorn har arrangerat 4 st egna MH den 16 mars, den 31 maj, den 10 augusti och den 20
september, samt MT den 20 april. Utöver dessa har vi arrangerat ett MT i samarbete med
Aussieklubben den 12 okt. Vi har även haft en uppdaterings dag för funktionärer den 31
augusti. !
Klubben har fått en till A+ figurant, Björn Olsson och en testledare som vidareutbildat sig
till testledare för MT, Jessica Alenius. Vi har också fått en ”ny” figurant A+ som nu är
medlem hos oss och delaktig i mentalgruppen, Patrik Andersson!
Vi har haft kontinuerlig kontakt med jaktlaget och har kollar med dem angående marken
när vi anordnat extra MH/MT.!
Vi har renoverat figurerna i figurraden i MT och byggt ett nytt skrammel för MH:t som blev
jättebra.!
Tyvärr så har problemet med att ”icke behöriga” utanför testverksamheten ”lånar”
utrustningen fortsatt även under detta år. ”Lilla bytet” har använts, overallen (som
lämnades trasig) och även spökdräkterna. Dessa kan inte försvaras i garaget som är låst,
då det är för fuktigt där.!
Sektorn har bestått av sammankallande Erica Gerdin samt Jessica Alenius, Björn Olsson,
Elisabeth Olsson och Patrik Andersson (sedan dec). Erica Gerdin har meddelat att hon vill
avgå som sammankallande och att Björn Olsson träder in i hennes ställe.!

Rallylydnadsgruppen!
Sammankallande Marie Österberg!
Anneli Carlsson och Sandra Nilsson!

!
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Under mars månad kom öppen träning på måndag kvällar igång. I april månad
anordnades klubbmästerskap med totalt 32 startande hundar. Klubbmästerskapet hade
tävlande i samtliga klasser. Klubbmästare nybörjare blev Bodil med Sheila och
klubbmästare övriga klasser blev Anneli Carlsson och Stella. Grattis till er! Den 30 augusti
genomförde vi officiell tävling med 84 starter och för att kunna genomföra tävlingen
lånades funktionärer från andra klubbar. !
Under hösten har vi fortsatt att träna tillsammans på öppen träning måndag kvällar. Under
november månad hölls det rallyskrivarutbildning på klubben och klubben utbildade Marie
och Anneli, totalt deltog sju stycken på utbildningen. Klubben behöver fortfarande fler egna
utbildade funktionärer. Under året har klubben haft flera ekipage ute på tävlingsbanorna
och 14 ekipage har skickat in resultat till barometern. Två hundar blev mästare, Nougat
och Kelli, grattis till er! Total förtjänst blev 9279 kr.!

Skyddsgruppen
Sanna Wendel – skyddsansvarig
Skyddsgruppen har tränat 2 dagar i veckan, på klubben, fredagar och söndagar.
Skotträning har varit ett inslag i träningen på söndagar, inför tävlingar.
I år har ett av våra tävlingsekipage tävlat IPO, två ekipage tävlat i svensk skydd och ett
ekipage deltagit på Polishund SM.
Susan och Grappo har bestått IPO3, och Martin och Zting tagit 1 Cert i Elit klass skydd,
och Jocke med Uffe placerade sig som 4:a på Polishund SM. !

Stuggruppen!
Sammankallande Lars-Erik Hörnfeldt!
I gruppen ingår förutom Lars-Erik, Hans-Åke Persson, Claes von Gegerfelt, Sven-Ingvar
Olsson, Bengt Christensson och Lars Fredriksson.!
Gruppen har under året så gott som färdigställt en carport till traktorn. Vissa mindre saker
återstår.!

!

Tävlingsgruppen!
Sammankallande: Ruby Rydén!
Vi har under året genomfört 5 brukstävlingar och 2 lydnadstävlingar alla klasser.!
Appelltävling spår 12 deltagare. Lägre klass spår 22 mars med 15 deltagare och högre
klass spår 23 mars med 5 deltagare. Elit klass spår endast en dag 6 september med totalt
13 deltagare.!
Lydnadstävling 25 april med 42 deltagare och 4 oktober med 43 deltagare.!
STORT TACK till alla som har hjälpt till på våra tävlingar.!

!

Km i lydnad för 2014 som var den 5 oktober vanns i nybörjarklass( lydnadsklass l) av
Sanna Wendel med Kelli, tvåa Kim Larsson med Lucky och trea Jessica Allenius med
Daisy. Lydnadsklass ll-elit vanns av Jeanette Gerdin med Annie som blev klubbmästare,
på andra plats kom Ruby Rydén med Aili och på tredjeplats Inger von Gegerfelt med

1
Flipper!
KM i bruks som var den 16 november hade både spår-och sökhundar med.!
Appellklassen vanns av Helena Berlin(sök)med Helga, tvåa Ingela Bengtsson (sök) med
Ossa samt trea Torsten Eriksson (spår) med Nellie!
Årets klubbmästare i bruks blev Ruby Rydén (spår) med Aili, tvåa Elisabet Mattson (sök)
med Dogge och trea Jenns Städhammar (sök) med Gladius!
Bruksbarometern vanns av Hans-Åke Roy med Olex, tvåa Margareta Wertsberg med Jazz
och trea Susan Carlbom med Grappo.!
Lydnadsbarometern vanns av Sandra Nilsson med Milo, tvåa Margareta Wertsberg med
Jazz och treaMarie Jönsson med You.!
Årets nybörjare blev Margareta Wertsberg med Jazz, tvåa Helena Berlin med Helga och
trea Gunnel Olsson med Tam!
Årets appellhund blev Anneli Carlsson med Rakelz, tvåa Sven-Ingvar Olsson med Ludde
och treaCarina Persson med MinNavajo!

!

Utbildningsgruppen!
Sk Marie Jönsson, Gunvor Jönsson, Claes von Gegerfelt
Gruppen har haft ett instruktörsmöte. !
Gruppen har under året anordnat 10 kurser. Valpkurser 3, Allmänlydnad 3, Tävlingslydnad
3 och en helt ny under mellandagarna som kallades för ”Kul i skogen” som var mycket
uppskattad av deltagarna. Vi har också startat på försök i höst ”En timme med egen
instruktör”, 2 deltagare hittills, vilket är för lite för att göra en utvärdering på.!
8 träningsgrupper har varit igång under året. Spår, lydnad, sök och skydd.!
Instruktörer och träningsledare under året: Jeanett Gerdin, Hans-Åke Roy, Margareta
Wertsberg, Eva Lenneke, Marie Jönsson, Helena Berlin, Siv Andersson, Sanna Wendel,
Sven-Ingvar Olsson Elisabeth Mattson, Inger Hörnfeldt!
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