SYDÖSTRA SKÅNES BRUKSHUNDKLUBB
Lokalavdelning av Svenska Brukshundklubben –

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot

Suppleanter

Hedersordförande
Hedersmedlem

Ulrika Jacobsson
Torsten Ericsson
Carina Lindström
Olof Eliasson
Eva Lenneke
Fredrik Albertz
Oliver Rasmusson
Ingemo Svensson
Agneta Persson
Lars Fredriksson
Hans Thörn
Sture Lindberg

Antalet medlemmar har under året uppgått till ca 300.
Styrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden. Tre medlemsmöten har hållits.
Årsmötet hölls den 23 febr. Den 23 maj berättade veterinär Maria Larsson om
sommarplågor - sommarrelaterade sjukdomar hos hundar. En familjeträff
anordnades annandag jul.
Svenska brukshundklubben har centralt omorganiserats. Ambitionen är att den nya
organisationen ska få genomslag på distrikts och lokal nivå. Organisationen syftar till
att få en ökad samverkan mellan de olika kommittéerna och grupperna. Styrelsen
ska ha ett samlat och tydligt ansvar för verksamheten. Den ska drivas genom
målstyrning. Organisationen har utifrån detta diskuterats i styrelsen. Det blir en viktig
uppgift för styrelsen att arbeta vidare med under 2013.
En viktig uppgift har varit att öka antalet ungdomar i verksamheten. Därför bjöds
skolungdomarna i Sjöbo in till en prova-på-dag på påsklovet. Ungdomarna som kom
till klubben fick bl a prova på lydnad, spår, agility, rallylydnad och freestyle.
Några agilityintresserade ungdomar anordnade ett ungdomsläger med ett 10-tal
deltagare. Lägret arrangerades i samarbete med Leader (EU:s projekt för
landsbygdsutveckling).
Klubben har från miljöförvaltningen i Sjöbo kommun fått ett föreläggande om att
anlägga en ny markbädd alternativt att lösa avloppsfrågan på något annat godkänt
sätt. Kostnaden för detta har beräknats till ca 80 000 -100 000 tkr. Styrelsen har lagt
ner ett stort arbete på frågan om hur problemet ska kunna lösas på ett för klubben
rimligt sätt. Klubben har ansökt om bidrag från kommunen till kostnaderna för
markbädden. Bidrag kommer också att sökas från Sparbanksstiftelsen. En

diskussion pågår med kommunen/miljöförvaltningen om vem som har ansvar för
åtgärderna och hur de ska lösas.
Sjöbo kommun har förlängt sitt avtal med markägaren med 5 år för den mark klubben
disponerar. Det innebär att klubben har tillgång till anläggningen de närmaste 5 åren
men att det råder en osäkerhet om hur det blir i fortsättningen. Dessutom vill
kommunen att klubben själv tar över kostnaden för arrendet efter nästa gång det ska
omförhandlas.
En begagnad traktor har köpts som ersättare för den gamla utslitna traktorn.
Klubben har sökt och fått 20 000 kr i bidrag från kommunen till köpet. Nya utemöbler
har köpts in till terrassen. De gamla borden har placerats vid appellplanen. Ett
säkerhetsskåp har köpts till förvaring av sådant som bara få personer behöver
åtkomst till. Vidare har anskaffats en s k knallpåk för skotträningen.
Slutligen vill styrelsen rikta ett stort och varmt tack till alla som på olika sätt arbetat
med och bidragit till klubbens verksamhet under 2012.

GRUPPERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSER

Agilitygruppen
Oliver Rasmusson sk, Fredrik A, Leif P, Gunilla O, Jenny F, Kristina L, Johanna N-J,
Amanda T, Helle F, Elin I, Madelaine B,
Vi har haft 2 nybörjar-, 1 fortsättnings- och 1 tävlingskurs i år.
Vi arrangerade en inofficiell tävling den 20e juli och en officiell 21-22 juli. En trevlig
tävling med många tävlanden och ekipage ifrån USA. Stort tack även till våra
funktionärer!
I samband med tävlingen så blev Oliver Rasmusson utbildad till tävlingsledare.
Följande ekipage var med i den individuella tävlingen på Svenska Mästerskapen i
Borlänge
18-19 juni: Fredrik Albertz och Fly 8:e plats!
I lagtävlingarna hade klubben stora framgångar:
Guld till "Jycklarna" representerat av Oliver Rasmusson och Storm!
9:e plats till ”Team Pro Plan” representerat av Fredrik Albertz och Fly samt Kristina
Landén med Toss och Kate!
STORT GRATTIS TILL ALLA FINA PRESTATONER PÅ SM!!
Vid Regionsmästerskapen i Skurup den 16:e september så blev Sydöstra 2:a i år!
Under året som gått har Susanne Nylén med Simpley erövrat ett Svenskt hopp
championat!
Klubbmästare 2012
Small: Oliver Rasmusson och Storm
Medium: Oliver Rasmusson och Terry
Large: Gunilla Olsén och Tessie

Årets Agilityhund 2012
Small: Oliver Rasmusson och Storm
Medium: Fredrik Albertz och Foxy
Large: Kristina Landén och Kate
.

Frivilligsektorn
Lars Fredriksson sk, Ruby Rydén
121 Hvbataljon har bytt namn och heter nu 46:e Hvbataljonen.
Under året har vi haft 6 st träningstillfällen + ett antal special inför HV-skallet.
DM-tävling region 4 genomfördes 120609 med 11 st deltagare. Carina Paridon vann denna,
grattis.
Från vår klubb deltog tyvärr ingen.
DM-kval inför 2013 genomfördes 121021 med 11 deltagare.
1:a Marie Österberg. 2:a Sten Bengtsson. 3:a Carina Paridon. Grattis till dessa.
Funktionskontroll av 7 st hundar har genomförts.
Civil träning med bataljonens hundekipage har startats.
En omgång ur bataljonen har varit på HV-skallets utbildningskontroll i Örebro.

Info/IT-gruppen
Claes von Gegerfelt sk
Gruppen som ännu bara består av en person, har i första hand skött webbplatsen och under
året varit behjälplig med HUG:s kurskallelser och administration.
Tagit fram affischer för olika aktiviteter.

Köksgruppen
Carina Lindström sk, Inger von Gegerfelt, Ingrid Nord, Inger Hörnfeldt, Margareta
Wertsberg, Jeanette Gerdin
Köket har varit öppet under tävling och kursdagar då fler än en kurs varit igång samtidigt.

Markkommittén
Lena Ytterberg sk, Bodil Gustavsson
Lena Ytterberg har under året varit sammankallande i kommittén och ansvarig för att
tillgodose klubbens behov av mark för tävling och träning.
Bodil Gustavsson och Greta Svensson sköter kontakterna med Skogssällskapet/Harriet vad
gäller marken på Snogeholmsområdet. Detta är ett arbete som kräver planering och god
framförhållning. Bodil och Greta har skött detta arbete på ett förtjänstfullt sätt.
Tack Bodil och Greta för era insatser under år 2012.
Ruby Rydén fortsätter sitt arbete med att behålla och etablera nya kontakter med markägare i
området i samband med klubbens tävlingar. Tack Ruby för Dina insatser under år 2012.
De markägare som under 2012 lånat ut mark till klubben uppvaktas med en julgåva, som bl a
består av hembakade pepparkakor, som Ruby bakat. Gåvan delas ut till markägarna (c:a 15 st.)
av Ruby Rydén vecka 50. Tusen tack för detta Ruby!
Vi har under år 2012 även haft tillgång till mark för träning och tävling på P7:s övningsfält
Björka. ”Trycket” på Björka-fältet är stort från både jägare och andra klubbar. Tillgång till mark

för träning/tävling på Björka-fältet har under år 2012 fördelats av tjänstehundansvarige inom
SBK-Skåne Kirsten Örnberg.
Följande har gällt under 2012.








Lokalklubbarna skall inte själva ansöka om mark
Kirsten Örnberg tilldelas markerna av P7 och fördelar dessa mellan klubbarna.
Kirsten Örnberg har sammankallat samtliga klubbar till möte 2 ggr. under året för att
fördela den mark som P7 tilldelat SBK-Skåne.
Tjänstehundsträning och tjänstehundskurser går alltid före i fördelningen.
Lokalklubbarna kan inte räkna med att alltid få mark till tävlingar utan får söka mark
även på annat håll.
Eventuella ansökningar för DM/SM tävlingar kommer att tas med i Försvarsmaktens
(FM) planering.
De klubbar som inte rättar sig efter de nya direktiven kommer ej framöver att tilldelas
mark av P7 Revingehed.

Vår brukshundklubb är som vanligt beroende av välvilligt inställda markägare som frivilligt
och gratis lånar ut mark till oss. Vi är oerhört tacksamma för deras support.

Mentalsektorn
Jessica Alenius sk, Erica Gerdin, Ruby Rydén
Sektorn har arrangerat 4 st egna MH den 18 mars, den 22 maj, den 12 augusti och den 22
september, samt ett MT den 22 april. Dessutom har vi arrangerat MH för uppfödare den 26
maj, 25 augusti och den 15 september.
Klubben har utbildat 4 st (?) B- figuranter, 2 st B+ - figuranter och har fått en ny testledare.
Vi har under året haft problem med att utrustningen använts av ”icke behöriga” utanför
testverksamheten, detta har vi löst genom att låsa in sakerna.

Ralyylydnadsgruppen
Eva Hansson sk t o m 10.6
Agneta Persson, Carina Lindström, Jeanette Roswall, Lotta Lundgren,
Marie Österberg
17.5 KM 2011
9.6 Tävling nybörjare och fortsättningsklass 68 deltagare
16.9 KM 2012
30.9 Tävling avancerad och mästarklass 20 deltagare

Skyddsgruppen
Sanna Wendel sk
Skyddsgruppen har tränat 2 dagar i veckan, på klubben, fredagar och söndagar.
Skott träning har varit ett inslag i träningen på söndagar, inför tävlingar.
I år har 3 av våra tävlingsekipage tävlat IPO och ett ekipage svensk skydd. Sanna och
Zpencer har bestått IPO2 och IPO3, Robert och Zink har bestått IPO1, och Martin och Zting
uppflyttade till högre klass skydd, samt godkända elit skydd, detta år. Susan och Grappo har
gjort BH prov med godkänt resultat, samt startar IPO1. Jocke och Uffe har klarat
uppkörningen till Polishund 1.

Stugsektorn
Lars-Erik Hörnfeldt sk, Hans-Åke Roy, Lars Fredriksson, Carina Lindström, Hasse
Lindström, Margareta Wertsberg
Under året har underhållsarbete utförts, bl a Nya vinskivor på garaget och staketet har
målats och delar bytts ut.

Tävlingsförarsektorn
Ruby Rydén sk, Inger von Gegerfelt
Km i lydnad för 2012 vanns i nybörjarklass( lydnadsklass l) av Gunvor Jönsson med Inka,
tvåa Barbro Cronqvist med Macke och trea Marie Österberg med Räzor. Lydnadsklass ll-elit
vanns av Jeanette Gerdin med Annie som blev klubbmästare, på andra plats kom Ruby
Rydén med Aili och på tredjeplats Thomas Undenius med Olle.
Inga hundar var anmälda till appellklass.
Årets klubbmästare i bruks blev Lena Jungvig med Cata, tvåa Torsten Eriksson med Azzi.
Bruksbarometern vanns av Hans-Åke Roy med Olex som också får sin tredje inteckning i
brukskannan och får därmed behålla den. Grattis! Tvåa Thomas Undenius med Olle och trea
Torsten Eriksson med Azzi.
Lydnadsbarometern vanns av Thomas Undenius med Olle, tvåa Ann-Kristin Peterson med
Chip och trea Jeanette Gerdin med Annie.
Årets nybörjare blev Marie Österberg med Räzor, tvåa Sonja Falk med Jara och trea Robert
Svensson med Zpencer.
Årets appellhund blev Susan Carlbom med Grappo, tvåa Kirsten Wretstrand med Rutan och
trea Agneta Persson med Zillen.

Tävlingssektorn
Ruby Rydén sk
Vi har under året genomfört 5 brukstävlingar och 2 lydnadstävlingar alla klasser.
Appelltävling spår 1 april med 6 deltagare. Lägre klass spår 25 mars med 4 deltagare och
högre
klass spår 24 mars med 13 deltagare. Elit klass spår 1-2 september med totalt 20 deltagare.
Lydnadstävling 27 april med 39 deltagare och 7 oktober med 36 deltagare.
STORT TACK till alla som har hjälpt till åp våra tävlingar.

Utbildningssektorn
Sammankallande i utbildningsgruppen har varit
Torsten Ericsson t o m 2012 07 15
Jenns Städhammar fr o m 2012 07 16
Övriga medlemmar
Claes von Gegerfelt
Gunilla Olsen
Marianna Wensbo
Utbildningssektorn har under året haft 3 instruktörsmöten.
Utbildningssektorn har genomfört följande kurser under år 2012




3 valpkurser
5 allmänlydnadskurser
3 tävlingslydnadskurs








3
1
1
1
4
1

agilitykurser – nybörjare
agilitykurs –tävling
agilitykurs – fortsättning
patrullhundskurs
kortkurser
spårkurs

Totalt 22 kurser.
Under året har vi startat 1 nya form av kurs - kortkurs. Det är kurser på 3 – 5 ggr.
Avsikten med dessa kurser är att tillgodose sådana önskemål som har kommit fram
men som inte kräver så många träffar. Det kan också vara att med några få träffar
visa deltagarna på vad någon del inom hundsporten handlar om. Exempel på
kortkurser är uppletande, dra inte i koppelträning, sök och lösträning.
I grundutbildningen har en ny kursbok provats – Lystra av Memea Mohlin.
Utbildningsgruppen har hållit i inskrivningarna och deltagit i kursavslutningarna
genom att hålla i utvärderingarna samt organisera förtäring i samråd med
respektive instruktör.
Instruktör har funnits tillgänglig på en del av klubbens allmänna träningar på
måndagkvällar.
Verksamma instruktörer och antal kurser år 2012
Gunilla Olsen 1, Helena Berlin 2, Jenns Städhammar 5, Lars (Teddy) Fredriksson
och Ruby Rydén 1, Alf Carlshaf 1, Oliver Rasmusson 1, Jenny Fridh 2, Ann-Kristin
Petersson tillsammans med Leif Petersson 3, Eva Lenneke och Jeanett Gerdin 1,
Marianna Wenbo 2 +1 tillsamman med Jenns Städhammar,
Rolf Ohlsson 1, Elisabet Mattson 2.
Totalt har 15 instruktörer varit aktiva som kursansvariga. Härutöver har ett antal
assisterat.
Fortbildning
Det har visat sig svårt att hitta bra former för fortbildning som på ett bra sätt
tillgodoser alla instruktörers behov och önskemål. Därför har införts en s k
fortbildningspeng. Den innebär att 500 kr per kurs avsätts till instruktörens egen
fortbildning/utveckling. Fortbildningen ska ha koppling till uppdraget som instruktör
inom hundsport och hundhållning.
Utvärderingar
Under året har deltagarna fått fylla i utvärderingar av kurserna. Utvärderingarna
visar att deltagarna i stort har varit nöjda eller mycket nöjda.
Näst intill alla har svarat att de gärna rekommenderar klubbens kurser till vänner
och bekanta.
Utbildning av instruktörer
Jeanett Gerdin har påbörjat utbildning till allmänlydnadsinstruktör.
Tema kvällar
Vi har haft 2st tema under hösten med ett 20 tal deltagare/ tillfälle
Avslutningsvis

Utbildningssektorn riktar ett stort tack till alla våra instruktörer.
Utvärderingarna visar att näst intill samtliga deltagare har varit mycket
nöjda med utbildningen. De ger därmed våra instruktörer bästa möjliga
betyg.

