
Sjöbo Brukshundklubb

Verksamhetsplan 2023 
Agilitygruppen: 
Vi planerar att hålla:  

• två nybörjarkurser för ungdomar och vuxna (vår/försommar resp. sensommar)


• tre fortsättningskurser (vinter, sommar och sensommar)


o en slalomkurs (vinter)


o en blåbärskurs (sommar)


o en fortsättningskurs (sensommar)


• ett tredagarsläger för ungdomar (sommar)


• två deltävlingar i distriktsmästerskapen (vår resp. höst) 

Under sommaren är vår förhoppning att ha minst en blåbärstävling. En utökning av 
gruppen är önskvärd. Vi planerar att medverka vid Lions Familjedag i Folketspark, Sjöbo 
söndagen den 23 april 2023.


Vi har en förhoppning att få mer pengar från Sparbanksstiftelsen, så vi kan utöka 
hinderparken med ytterligare hinder (däck, långhopp, A och balansbom ev. även ett nytt 
tävlingsslalom).


Hopphindren, som inte behöver bytas ut, ska renoveras och Claes har åtagit sig att fixa 
så hinderstöden blir godkända för de nya hinderhöjderna.


Mentalgruppen: 
Sammankallande: Jessica Alenius. 


Övriga personer i mentalgruppen är Björn Olsson, Rebecka Nilsson, Maths Sevedsson 
och Lena Ytterberg. 


Vår plan för år 2023 är att genomföra sex (6) öppna MH, varav tre (3) under våren och tre 
(3) under hösten. Ytterligare ett (1) MH planerar vi att hålla för boxerklubben under våren.  
I planen ingår även två (2) uppfödare MH under hösten.


Uppdatering av samtliga figuranter kommer att hållas under våren.
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Vi planerar också två (2) öppna MT2017 under våren. Ev. kommer vi även genom föra ett 
MT för boxerklubben under hösten.


I samband med ovan MT2017 så måste vi uppgradera vår MT bana och införskaffa det 
material som behövs Vi behöver bl a reparera flockfigurerna. Vi behöver också införskaffa 
nya kampläder o bollar. Arbetet med att iordningställa MT2017 banan planeras för hela 
gruppen till februari.


Björn Olsson har fortsättningsvis en dialog med jaktlaget så att inga kollisioner sker i 
skogen.


Vi kommer att hålla en M3 i samarbete med distriktet. Där kommer två av våra nya 
figuranter att gå för att i framtiden kunna bli testledare.


Vi planerar att kunna arrangera ett kvälls MH i sommar, kanske under lägerveckan om det 
passar lägerkommittén. Detta skulle kunna kombineras med ett föredrag på temat: Vad är 
MH? Vad är det man beskriver? Om intresse finns bland medlemmarna och styrelsen kan 
vi även hålla föredrag/ workshops där vi berör mentalitet. Detta skulle vi kunna göra på ett 
medlemsmöte under 2023.


Tävlingsförargruppen:
Tävlingsförargruppen kommer under 2023 bestå av Margareta Wertsberg 
(sammankallande), Inger Hörnfeldt, Åse-Lotte Melin, Eva Walman, Eva Signal, Taina 
Andersson och Gull-Britt Persson. 
Vi planerar att anordna tre träningstävlingar till våren och två stycken i höst. Tanken är att 
vi ska kunna ta alla klasser i både brukslydnad och lydnadslydnaden. Men det innebär att 
tävlanden måste hjälpa till så att vi kan köra flera klasser samtidigt. Lydnadsklass två och 
tre MÅSTE vi ha hjälp med, då ingen av oss är kompetent nog. 
Klubbmästerskap ska hållas i bruks, förhoppningsvis i både spår och sök, samt i lydnad. 
Datum för dessa träningar, tävlingar är ännu ej fastställda. 
Känner Du att Du skulle kunna göra en insats i vår trevliga grupp är Du mer än 
välkommen! 


Tävlingsgruppen: 
Sammankallande: Sara Eronn

Under året planeras följande tävlingar.

- Högre klass spår den 18 februari 2023
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- Lägre klass spår den 19 februari 2023 

- Appellklass spår den 7 maj 2023

- Lydnadsklass start, 1 och 2 den 16 juni 2023 (kvällstävling)

- Elitklass spår dubblerad den 16 och 17 september 2023

- Lydnadsklass start, 1, och 2 den 8 oktober 2023


Gruppen planerar att utbilda en ytterligare tävlingsledare och/eller en tävlingssekreterare.


Skyddsgruppen: 
Gruppen ska fortsätta hålla kontakt med andra klubbar och grupper gällande utbyte av 
träningsplats och figurant. Detta för att våra hundar inte ska bli ”hemmablinda” i sin 
träning. Detta innebär att vi ibland kan få besök av andra klubbars medlemmar på vår 
skyddsträning, fredagar och söndagar.


Inomhusträningen kommer att bedrivas i hyrd hall under vintern och vid dåligt väder, 
fortlöpande, på Sannas Hundliv i Sjöbo.


Gruppens medlemmar kommer att fortsätta tävla under året i nästkommande klass, inom 
våra skyddssporter, så väl som andra bruksgrenar. 


1 hund ska siktar på SM, i svenskskydd, 1 hund siktar på start lägre klass och 1 högre 
klass. 1 hund siktar på start i IGP 1. Tjänstehundarna (Polis), 2 stycken, kommer att 
avlägga sina årligt tjänstbarhetsprov i respektive klass.


Utbildningsgruppen: 
Gruppen består av Emelie Knast, Victoria Westesson, Malin Rosén och Linnéa Karlsson. 
Vårt mål är att fortsätta öka antalet kurser, rekrytera och utbilda fler instruktörer och få 
våra befintliga instruktörer att gå vidare med olika fortbildningar. 
Vi kommer planera och arrangera 2 instruktörsmöte, vår respektive höst.


Vi planerar att fortsätta med instruktörsutvecklingsträffarna för alla aktiva instruktörer 
under 2023.


Vi vill fortsätta förnya oss i kursutbud och prova på nya sätt att hålla medlemmarna aktiva 
i klubben samt försöka attrahera ungdomar till vår kursverksamhet.
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Under våren och hösten 2023 kommer vi testa på olika upplägg gällande 
avtalsinstruktörer.


Vi hoppas att vi kan fortsätta med att arrangera roliga aktiviteter för alla hundintresserade 
och att 2023 blir bättre för alla. 

Rallylydnadsgruppen: 
En officiell tävling och ett KM planeras om det blir tillräckligt med funktionärer som har 
möjlighet att hjälpa till. Planeringsmöte kommer i så fall att kallas till innan. 





Verksamhetsplan Draggruppen 2023 

Vi har regelbundna träningar på lördagar. Framåt våren kommer vi att lägga in en regelbunden 

träningstid i veckan också. 

Draggruppen har idag fått 3 sponsorer som ska stötta draggruppen med priser, material mm. 

Arbete pågår med klubbkläder för gruppen. 

En större tävling planeras till senhösten. 

Draggruppen kommer löpande att anordna föreläsningar mm. 

Gröntkortkurs kommer att anordnas när behov finns. 

Vi kommer att representera klubben vid dragtävlingar under 2023. 

Draggruppen kommer att visa upp sig och informera om sporten på Sjöbo marknad. 



Verksamhetsplan 2023 
Sköta och utveckla webbplatsen. Få fler medlemmar i gruppen. Arbeta för att varje grupp tar större 

ansvar för sidor som handlar om deras respektive ansvarsområde.  

Högtalare till projektorn 

HDMI-kontakt i vägg på fönstersidan 


