
Sjöbo Brukshundklubb

Verksamhetsberättelse 2022 
Agilitygruppen: 
Victoria Westesson, Victoria Salomonsson


Vi har haft: 


• en nybörjarkurs för ungdomar och vuxna (vår/försommar)


• en fortsättningskurs/blåbärskurs (sommar)


• en deltävling i distriktsmästerskapen (Ystad, Sjöbo, Skurup, Simrishamn och 
Veberöd) 


Vi har startat en messengergrupp/träningsgrupp för de som har gått kurs. Vi har fått 
pengar från Sparbanksstiftelsen och har köpt in nya hinder:


• 2 st enmeterstunnlar


• 3 st tremeterstunnlar


• 1 st sexmeterstunnel


• 25 par tunnelbags och 50 st sandsäckar till dessa


• 1 st träningsslalom


• Siffror 1-30 

 

Mentalgruppen: 
Sammankallande: Jessica Alenius 


Under året har följande personer ingått i mentalgruppen; Jessica Alenius, Björn Olsson, 
Rebecka Nilsson, Lena Ytterberg, Maths Sevedsson och Maria Eriksson. Maria Eriksson 
valde tyvärr att avgå från gruppen i november pga tidsbrist. Under året har vi fått tillskott i 
gruppen av Maths Sevedsson som också under året utbildade sig till figurant. Det är vi 
naturligtvis oerhört glada för.


Rebecka Nilsson övertog i början av året Elisabeth Olssons uppgift med ansvar för 
sekretariatet. Rebecka har skött dessa uppgifter på ett föredömligt sätt, då SBK tävling 
och SBK prov ingalunda är alldeles enkelt. 


 Totalt har c:a 80 hundar genomgått mentalbeskrivning på Sjöbo BK under 2022. Vi har 
genomfört nio (9) MH varav fem (5) öppna och fyra (4) uppfödare MH. Pga av många 
anmälningar under hösten valde vi vid ett tillfälle i september att ta in dubbla funktionärer 



Sjöbo Brukshundklubb
under en dag och köra 16 hundar istället för 8 hundar. Vi vill naturligtvis göra vårt allra 
bästa för att hundägare som vill komma till Sjöbo BK för att mentalbeskriva sina hundar 
också ska få plats. Det är positivt både för oss som mentalgrupp och brukshundklubben i 
sin helhet.


6 juni genomfördes också ett (1) MT 2007. Detta i avvaktan på beslutet ”vilket” MT som 
SBK kommer vilja satsa på framöver. Om det blir MT2017 så behöver vår bana rustas upp 
2023.


Uppdatering av samtliga figuranter hölls på klubben 26 mars på klubben.


 

Tävlingsförargruppen: 
I tävlingsförargruppen har under året ingått Eva Andersson (sammankallande), Inger 
Hörnfeldt, Åse-Lotte Melin, Eva Walman, Eva Signal, Taina Andersson och Gull-Britt 
Persson.


Tävlingsträning 


Tävlingsträningar har genomförts vid 4 tillfällen, 2 på våren och 2 på hösten. Vi har haft 42 
startande. Roligt är att även tävlande från andra klubbar hittar till oss.


Klubbmästerskap lydnad


KM i lydnad genomfördes den 28 augusti. 9 ekipage kom till start i klasserna start, 1 och 
2. Stina Rodenstam var tävlingsledare och Carina Barthel var domare.


Klubbmästare i startklass blev Susan Carlbom med Cop


Klubbmästare i klass 1-3 blev Anneli Carlsson med Mejzan.


Klubbmästerskap bruks spår och sök


KM i bruks gick av stapeln den 11 september. 8 ekipage kom till start varav 5 i spår, 
klasserna appell, högre och elit samt 3 ekipage i sök i klasserna appell, lägre och högre. 
Stina Rodenstam hjälpte oss som tävlingsledare och Mikael Bonder var domare.


Klubbmästare i appellklass blev Gull-Britt Persson med Frida


Klubbmästare i klasserna lägre, högre och elit blev Inger Hörnfeldt med Nikki.


Tävlingsbarometern bruks och lydnad
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Året har varit ett fantastiskt tävlingsår! Klubben har många tävlingsekipage som verkligen 
varit aktiva under året och rönt stora framgångar. Kanske som en följd av fjorårets alla 
inställda tävlingar på grund av coronapandemin.


Tävlingsförargruppen tackar alla medverkande och medhjälpande för årets verksamhet!


 

Tävlingsgruppen: 
Sammankallande har varit Sara Eronn.


Gruppen har bestått av Sara Eronn (sammankallande) och Margareta Wertsberg. Inom 
gruppen har ansvaret delats upp på så sätt att Sara Eronn haft huvudansvaret för 
brukstävlingarna och Margareta Wertsberg för lydnadstävlingarna. 


Samtliga planerade tävlingar har kunnat genomföras på ett mycket bra sätt tack vara 
klubbens engagerade funktionärer. Klubben har fått mycket positiv feedback från tävlande 
och domare. Tävlingsgruppen har under året etablerat goda kontakter med sponsorer 
som har bidragit med priser. 


Utbildningsgruppen: 
Sammankallande: Emelie Knast 
Utbildningsgruppen består av Emelie Knast, Malin Rosén, Linnéa Karlsson och Victoria 
Westesson. 
Gruppen har haft 1 instruktörsmöte under året och det hölls den 11 december.  
Gruppen har under året anordnat 13 st kurser, fördelning enligt följande; 

 

Valpkurs 3 

Allmänlydnad 2 

Allmänlydnad inr. Startklass 1 

Spårkurs 1 

Agility 2 

Rallylydnad 2 

Specialsök 1 

Tricks och aktivering 1 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Vi har startat en instruktörsutvecklingsgrupp i samråd med Sanna Wendel för alla aktiva 
instruktörer. Första fredagen i månaden träffas instruktörerna och Sanna och utbyter 
kunskap, erfarenhet och inspiration. Detta började vi med i juli månad och det har varit ett 
väldigt uppskattat koncept.


Ca 10 st träningsgrupper har varit igång under året och det har varit spår, lydnad, 
rallylydnad, bruks, specialsök, sök, skydd och en allt-i-allo grupp. 


Instruktörer, hjälpinstruktörer och träningsledare under året:  
Helena Berlin 
Emelie Knast 
Malin Rosén 
Linnéa Karlsson 
Bodil Gustavsson 
Taina Andersson 
Rebecca Jönsson 
Katarina Kronström 
Victoria Westesson 
Britt Bech 
Sanna Wendel 

Jenny-Lynn Ingemansson 
Victoria Salomonsson 
Sara Eronn 
Hans-Åke Roy 
Åse-Lotte Melin 
Eva Walman 
Margareta Wertsberg 
Jan Mårtensson 
Inger Hörnfeldt 
Gull-Britt Persson 

Under hösten 2022 var tanken att ännu en agilityinstruktör skulle utbildas, men pga krock 
i schemat för instruktören blev det dessvärre inte så. Vi planerar för att 2023 blir året som 
vi äntligen får vår andra utbildade instruktör i agility. 
Under 2022 har hundpromenaderna legat i dvala, men inför 2023 planerar vi för en ny 
satsning där fler instruktörer ska få chansen att turas om att hålla i promenaderna som 
framöver även kommer kallas aktivitetspromenader. På så vis faller det inte på en och 
samma person att binda upp sig vecka efter vecka, samtidigt som fler får chansen att 
vara med och representera oss.


Rallylydnadsgruppen: 
Rallygruppen består av 

Marie Österberg Fredriksson (Sammankallande) och Jenny-Lynn Ingemansson 
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Vi har haft 1 st officiell dubblerad tävling i fortsättning och mästarklass med nästan 200 
anmälningar, den 11/12 i ridhuset i Attusa, ST. Olof, vilket var uppskattat av många.
Stort tack till alla funktionärer för er hjälp!

KM var planerat men domaren blev sjuk dagen innan och vi var tvungna att ställa in.
Vi har träningsgrupp/grupper i rally.

Även i år hade klubben haft representanter som deltagit på SM i rallylydnad. Stort grattis 
Sandra och Milo och Ann-Kristin och Kotte. 
Sandra och Milo har även tävlat DM och slutade på en 2:a plats.
Mycket bra jobbat! Många ekipage har under året skickat in sina fina resultat till 
barometern och det är glädjande.
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Info/IT 

Verksamhetsberättelse 2022 
Sk Claes von Gegerfelt 

Skött webbplatsen och varit behjälplig med kursformulär och utskick av Kursinfo. 

Skulle gärna se någon mer i gruppen 


