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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning 

Ordförande  Lena Ytterberg 
Vice ordförande Malin Rosén 
Sekreterare  Sara Eronn 
Kassör  Jan Mårtensson 
Ledamot  Lars Fredriksson 
Ledamot  Tommy Bech 
Ledamot  Lena Mårtensson 
Suppleant  Eva Signal 
Suppleant  Boel Lassing 
Suppleant  Ann-Louise Esbjörnsson 
 

År 2019 har varit ett mycket händelserikt år för Sjöbo Brukshundklubb. 
Antalet medlemmar 31/12 2019 uppgick till 309 stycken, en ökning med 29 medlemmar sedan 
2018 (280). Styrelsen har haft 13 st. protokollförda sammanträden och 4 medlemsmöten;  
Årsmötet 25/2, Medlemsmötet 27/5, Medlemsmötet 21/10 och Städdagar 14/4 och 13/10. 
 

Medlemsmötet 27/5 föreläsning av Bengt Åke Bogren från Kristianstad, internationell 
utställningsdomare och uppfödare med lång erfarenhet från SBK och SKK. Bengt Åke Bogren 
berättade på ett trevligt och inspirerande sätt om den ”gamla hunden”, om hundens anatomi och 
vad är det domare tittar på när de ska bedöma hur välkonstruerad en hund är, dels om hundar 
och människor han mött i utställningsringen under många år. 
 

Medlemsmötet 21/10 Joakim Wendel berättade om hundens roll inom polisväsendet i Skåne. 
Mycket intressant och lärorik kväll. 
 

Vid Lions Familjedag i Folkets Park söndag 28 april då klubben medverkade med 
agilityuppvisning av Amanda Thelander och ”prova-på” för barnen. 
 

Bakluckeloppis 12 maj arrangerades av utbildningssektorn på p-platsen vid klubbstugan. 
 

Klubben har investerat i några nya fönster i klubbstugan. Vi begärde in offerter från olika företag. 
Esperöds Byggshop fick uppdraget. Vi fick investerings bidrag från Sjöbo kommun med 15 000:-. 
 

Klubben köpte under 2019 in en hjärtstartare till klubbstugan.  
30 september hölls därför en HLR-utbildning för 15 personer i klubbstugan från Lindeshög 
Medical AB/Kjell Solander. 
 

Fredag den 8 november genomfördes en Tacksägelsefest på klubben. Klubben vill på detta sätt 
rikta ett varmt tack till alla som under 2019 på olika sätt hjälpt till med olika aktiviteter och också 
rikta ett tack till markägare som lånar ut mark till oss i samband med tävlingar mm.  
53 personer deltog och vi åt fantastiskt god mat tillagad av Eva Signal och Margareta Wertsberg. 
 

Måndag 9 december genomförde styrelsen en workshop på Sjöbo Gästgivaregård tillsammans 
med Studiefrämjandet Marie Thunberg och Sanna Grewell på temat ”Framtida Värdskap”. 
Hur får vi människor att känna sig välkomna till Sjöbo Brukshundklubb? Hur får vi medlemmar, 
besökare, instruktörer och funktionärer att känna sig värdefulla, sedda och inkluderade i vår 
verksamhet? Vad innebär ett välkomnande förhållningssätt i praktiken?  
25 medlemmar deltog i workshopen och vi fattade beslut om att bilda en arbetsgrupp som under 
2020 ska ta fram en arbetsplan som delges övriga medlemm vid ett Medlemsmöte. 
 

Beslut fattades också av styrelsen under 2019 att installera fiber till klubbstugan. 
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Styrelsen vill slutligen rikta ett INNERLIGT VARMT TACK till ALLA som på något sätt 
arbetat och bidragit till klubbens fantastiska verksamhet under 2019. 
 
Agilty 
 
Sammankallande Ann-Louise Esbjörnsson 
Agilitygruppen, fortsatt bestående av enbart sammankallande, har under 2019 efterlyst fler 
intressenter till gruppen men utan resultat. Sammankallande har valt att gå ur sin roll som 
sammankallande i slutet av verksamhetsåret och klubben har utlyst önskan om ny 
sammankallande, dock utan resultat än så länge. Klubben har köpt in en ny tunnel och ett gäng 
sandsäckar. Vi har tävlande i agilitybarometern och priser kommer att köpas in till detta för 
utdelande vid årsmötet 2020. 
 
Frivillig 

Sammankallande Lars Fredriksson 
46 Hv-bataljonen har under året haft 6 st. träningstillfällen. 
Funktionskontroll har genomförts på ordinarie KFÖ, samt uppföljande KU på de brister som 
noterats. Utöver detta har SÖF genomförts med de hundekipage vi har tillgängliga.  
Ny patrullhundsutbildning är på planeringsstadiet, med tänkt anlagstest till våren och internat 
eller intensivutbildning strax efter sommaren. FM-kontrollantutbildningen klar. 
 
Info/IT 

Sammankallande Claes von Gegerfelt  
Gruppen har i första hand skött webbplatsen och under året varit behjälplig med HUG:s 
kurskallelser och administration. 

Kök 

Sammankallande: Eva Signal 
Övriga medlemmar i gruppen: Inger von Gegerfelt, Margareta Wertsberg, Ingrid Nordh,  
Lena Mårtensson samt Inger Hörnfeldt. Reserver: Maria Eriksson och Taina Andersson. 
Vid grillen har vi haft hjälp av Jan Mårtensson och Lasse Hörnfeldt. 
Eva och Lena har delat på ansvaret för ekonomi och inköp. Vi har lagat mat och serverat vid 
MH/MT-gruppens arrangemang. Vi har också haft försäljning av grillat, frukost, kaffe, dricka, 
godis mm. vid sommarens utställning och vid klubbens olika tävlingsarrangemang. Vi har även 
haft köket bemannat vid andra tillfällen såsom medlemsmöten, kursavslutningar etc.  
Vi bemannar även köket på begäran vid andra arrangemang såsom möten, kurser etc. 
 
Läger 

Sammankallande Boel Lassing 
Årets läger började söndagen den 21/7 och avslutades lördagen den 27/7. 
Lägret inleddes på söndagen med information om kommande vecka. Gruppindelning , 
städschema samt planering inför gemensamma middagar. Claes var på plats redan på 
förmiddagen och hälsade alla med husbil/ husvagn välkomna och hjälpte dem på plats. Lägret 
planerades av en grupp bestående av Britt Bech, Tommy Bech, Inger von Gegerfeldt,  
Lena Mårtensson, Inger Hörnfeldt, Claes von Gegerfeldt, Lena Westin samt ny sammankallande 
Boel Lassing. I år hade vi 44 deltagare. Avgiften var 250 kr samt 100kr för en vecka med husvagn 
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eller 25kr/dygn. Deltagarna stod själva för frukost och lunch. Gemensamma middagar bokades 
och betalades dagen innan. Mat beställdes på Apizza, Sjöbo Gästis samt på Tolånga 17. 
Grupperna delades in i en sökgrupp, fyra spårgrupper, samt en grupp för vardera rally, 
specialsök/nosework och jaktapportering. Kvällsaktiviteter detta år bestod av mingel och 
miljöbana. Sammanlagt blev lägrets bidrag till klubben 6 699kr. 
Ystads allehanda kom och gjorde reportage om lägret. Deltagarna lämnade en utvärdering som 
visade att årets läger fallit väl ut 
 
Mark 

Sammankallande Margareta Wertsberg.  
Vi har haft tillgång till de vanliga markerna, plus att Britt Bech ordnat lite nya marker via sina 
kontakter. Tack för detta Britt och tack alla markägare!  
 

Mental 

Sammankallande: Björn Olsson 
Under året har följande personer ingått i mentalgruppen: Jessica Alenius, Malin Andersson och 
Elisabeth Olsson. Vi har haft 3 planeringsmöten men även ett antal träffar under året där vi 
ordnat med banan och röjt i skogen. Vi skickade i början på året tre personer till 
figurantutbildning, Maria Eriksson, Sofie Rotman blev godkända för MH med avståndsleken och 
Marie Rosengren MH utan avståndslek. Vi har under året även uppdaterat Malin och Sofie till 
figurant för socialt samspel på MT. Björn har gått testledarutbildning för MT och Malin har gått 
M3 utbildningen. Vi har haft ett fortsatt gott samarbete med några andra klubbar vad gäller att 
hjälpas åt med funktionärer för att kunna genomföra alla prov under året.  
Eftersom vi hade 25 anmälda till vårt sista MH i november beslutade vi oss för att göra ett extra 
för att tillmötesgå det stora behovet. Vi har därför sammanlagt genomfört 4 ordinarie MH och 1 
ordinarie MT. Vi har även ställt upp för uppfödare och anordnat 4 MH för uppfödare och 1 MT 
för uppfödare. Vi har köpt in ett nytt skrammel inför uppdateringen av utförandeanvisningarna 
2020, samt nya spökdräkter. Vi har även i år haft god kontakt med jaktlaget inför våra provdagar.  
 

Nosework/specailsök 
 
Sammankallande Marie Österberg Fredriksson  
Nosework/specialsökgruppen består av Marie Österberg Fredriksson och Anneli Carlsson. 
Den 30/5 hade vi en noseworktävling med 25 st tävlande, till denna hade vi 130 st anmälningar 
men eftersom vi inte kunde få tag på en domare till som kunde döma (för få domare är utbildade 
i förhållande till popularitet) så kunde vi inte ta in ytterligare 25 tävlande. De tävlande som fick 
plats var väldigt nöjda. I samband med denna tävling blev Marie godkänd officiell tävlingsledare. 
Den 7/7 hade vi en tävling i specialsök med 20 st startande, även denna blev väldigt uppskattad. 
Ett KM i NW kommer att genomföras den 10/12-19. Under våren har klubben genomfört en 
Nosework/specialsökkurs. Träningsgrupperna har träffats tisdagar och onsdagar, och på den 
mörka årstiden på lördagar. Träningsgruppen är öppen för medlemmar som antingen gått kurs 
eller gjort doftprov. Nosework har en barometer som finns utlagd på klubbens hemsida.  
 
Rallylydnad 

Sammankallande Marie Österberg Fredriksson 
Rallygruppen består av Marie Österberg Fredriksson och Anneli Carlsson  
Vi har haft 1 st officiell tävling med alla klasser, den 18/5 med 92 st startande. 
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KM kommer att genomföras den 8/12-19 och blir ca 22 startande, vi vill ha detta har detta 
tillsammans med Simrishamn BK. Stort tack till alla funktionärer för er hjälp 
Öppen träning på måndag kvällar under årets ljusa del gick över till söndagar under den mörkare 
delen av höst/vintern. Vi haft 3 st ekipage från klubben som deltog på SM.  
Många ekipage har under året skickat in sina fina resultat till barometern och det är glädjande, vi 
har även fått nya rallylydnads champion på klubben. 
 
Skydd 
 
Sammankallande Sanna Wendel. 
Gruppen medlemmar är: 
Sanna Wendel, Joakim Wendel, Martin Sjölin, Rickard Ingelmark, Annica Mansfeld,  
Anneli Carlsson, och Susan Carlbom. Skyddsgruppen har tränat 2 dagar i veckan, fredagar och 
söndagar.  Mestadels har vi hållit till inomhus vid dåligt väder. Under vår och sommar har det 
tävlats en hel del. I år har 2 ekipage tävlat i IGP-BSL.  Det är Sanna och Lee Loo, som bestått  
klass 3, samt Anneli och Rakelz som bestått klass 2. Lee Loo är uppflyttad till elit klass spår. 
Rakelz är godkänd högre klass spår. Ett ekipage, Annica och Kompiz, har tävlat och bestått 
IGP2, gdk högre sök och spår. Jockes nya hund, Doc, är uppkörd och godkänd som polishund 
1.Martins unga hund, Wic, är under upplärning mot svenskskydd och har genomfört MH. Anneli 
har en ny valp, Amazing, som kommer att tränas upp mot IGP. 
Glenn Andersson har gäst tränat med oss inför SM svenskskydd, där han blev 3a. 
 
Stug 

Sammankallande Jan Mårtensson under t.o.m 30/6.  Därefter Vakant.  
Gruppen har under året bestått av Claes von Gegerfelt, Hans-Åke Roy, Lars Fredriksson och  
Jan Mårtensson. Sammankallande Jan Mårtensson avgick under året och gruppen har varit utan 
sammankallande sen dess. Malin Rosén har varit behjälpliga med gräsklippning.  
Utbyte av fönster och dörrar i den äldsta delen av klubbstugan. Några små detaljer saknas 
fortfarande här. Duschutrymmet har blivit färdigställt som vi planerat. Varmvatten dragen till kök 
och lilla toaletten. Skydd över luftluftaggregatet har uppsatts, entrétak över ingången till duschen 
likaså. Rensning av igensatt avlopp har utförts. Vi har fått vägen hyvlad med mycket gott resultat 
 
Tävling 

Sammankallande har varit Margareta Wertsberg. 
Vi har haft det vanliga antalet tävlingar, 1 appellklass spår, 1 lägre klass spår, 1 högre klass spår, 1 
dubblerad elitklass spår. Lydnadstävlingar, alla klasser, har vi haft 2 stycken. En på våren och en 
på hösten.  Vi tackar alla funktionärer, utan er blev det inga tävlingar!  
 
Tävlingsförare 

Sammankallande Eva Andersson. 
Gruppen har under året bestått av Eva Andersson, Inger Hörnfeldt, Åse-Lotte Melin,  
Torsten Eriksson (del av året) och Margareta Wertsberg (konsult). 
För att genomdriva våra träningstävlingar och klubbmästerskap i lydnad samt bruks har vi haft 
många frivilliga medhjälpare. Verksamheten har haft en nystart under året med ny form i 
träningstävlingarna och klubbmästerskapen. Detta har gett mersmak och kommer att utvecklas 
ytterligare framöver. 
Träningstävlingar har genomförts vid 5 tillfällen. Tävlingarna genomförs i både lydnadslydnad 
och brukslydnad.  Vi har haft 45 startande totalt. Många har även hittat till oss från andra klubbar 
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och träningstävlat. Detta har öppnat upp en verksamhet där medlemmar från Sjöbo BK är 
välkomna till andra klubbars träningstävlingar. 
 
Klubbmästerskap bruksgrenarna 31 mars  
Tävlingen genomfördes i spår, i appell-, lägre och högre klasserna. 10 ekipage startade totalt. 
Spårtävlingen började med specialmoment spår där alla tävlande hjälptes åt att gå ut varandras 
spår. Därefter genomfördes spårarbetet.  Uppletande och lydnadsdelen genomfördes på klubben. 
Domare var Jan Lindau. 
 
Klubbmästerskap lydnad 5 juli  
15 ekipage startade i startklass, klass 1 och klass 2. Domare var Carina Barthell och tävlingsledare 
Stina Rodenstam.  
Tävlingsförargruppen tackar alla medverkande och medhjälpande för årets verksamhet! 
 
Utbildning 
 
Sammankallande Malin Rosén 
Utbildningsgruppen består av Malin Rosén, Lena Mårtensson, Emelie Knast, Boel Lassing och 
Linnéa Karlsson. Gruppen har haft 2 st instruktörsmöten under året, den 8 maj samt den 11 
november. Gruppen har under året anordnat 20 st kurser, fördelning enligt följande; 
Valpkurs   6 
Allmänlydnadskurs 6 
Tävlingslydnadskurs  1 
Agilitykurs   1 
Spårkurs   1 
Specialsökskurs  1  
Jaktapporteringskurs  1 
Sportlovskurs  1 
Trixkurs   1 
Rallylydnad   1 
 

Utbildningsgruppen har också dragit igång hundpromenader i både Sjöbo och Tomelilla. 
Söndagen den 12 maj anordnade utbildningsgruppen en familjedag med baklucke loppis och 
evenemanget drog en del besökare och vi fick en fin artikel i Ystads Allehanda. Första helgen i 
juni 2019 erbjöds alla instruktörer en träningshelg för Anita Johansson från Markdroppens 
hundtjänst. Alla instruktörer som är aktiva i klubben har fått en personlig instruktörsväst med 
klubbens logga som ska användas vid kurser. 
Vi hade en förhoppning om att få igång en träningsgrupp i agility så under sommaren tog vi hjälp 
av Hörby BK som ställde upp med en instruktör till förfogande. Dessvärre var det svalt intresse 
men kursen kördes ändå men tyvärr har det inte resulterat i en träningsgrupp. 
Hösten 2019 slutade med att vi fick ytterligare en SBK-utbildad instruktör till oss och det är 
Linnéa Karlsson. I november månad anordnades en temakväll med inriktning på valpar samt 
unghundar. 9 st träningsgrupper har varit igång under året och det har varit spår, lydnad, 
rallylydnad, bruks, specialsök, sök och skydd.  
 

Instruktörer, hjälpinstruktörer och träningsledare under året:  
Helena Berlin 
Sandra Nilsson 
Margareta Wertsberg 
Lena Mårtensson 
Emelie Knast 
Hans-Åke Roy 
Malin Rosén 
Boel Lassing 
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Staffan Birkegård 
Britt Bech 
Sanna Wendel 
Bodil Gustavsson 
Jenny-Lynn Ingemansson 
Claes von Gegerfelt 
Linnéa Karlsson. 
 
 

Utställning 

Sammankallande Ann-Louise Esbjörnsson 
Under året som har gått har gruppen bestått av två medlemmar; Ann-Louise Esbjörnsson och 
Sandra Buregård. Förfrågan om fler gruppmedlemmar har gjorts men utan resultat. 
Vi har haft en ringträning under året, med många deltagare, ledd av världsvana Jamie Sandh som 
höll i en avancerad grupp samt Ann-Louise Esbjörnsson som höll i en nybörjargrupp.  
15 september arrangerade vi en inofficiell utställning med rekordmånga anmälningar, 250 
anmälningar. 250 anmälningar var gränsen vi satt på grund av parkeringsmöjligheterna men 
antalet hade blivit mycket större om möjlighet funnits.  Även i år hade vi fantastiska sponsorer 
och vi fick in varor och presentkort till ett värde av över 60 000 kronor. Vi anlitade i år ingen 
Show service för att underlätta arbetet för oss, detta då vi inte fann någon attraktiv på 
marknaden. 
I mitten av oktober åkte Ann-Louise Esbjörnsson på en utbildningshelg i Jönköping varav den 
första dagen var en Brush-up för CUA (certifierad utställningsarrangör) och andra dagen var 
seminarium för domar- och utställningsansvariga. 
Diskussion har hållits om att arrangera två utställningar under åren, en officiell för 
brukshundsraser och en inofficiell. Ann-Louise vidhåller dock att för att vi ska genomföra en 
officiell behövs mer funktionärer med kunskap och hon har lagt fram förslag till hur vi kan 
tillgodose detta. Det administrativa arbetet med att arrangera en utställning i den omfattning vi 
haft de senaste åren är mycket tidskrävande och förslag har lagts till styrelsen om att anlita en 
utställningsservice för detta. Där finns endast tre funna aktörer på marknaden varav en är 
fullbokat flera år framöver med länsklubbsutställningar, en har vi provat utan önskvärt resultat 
och en är ett nystartat företag (ägaren är medlem i Sjöbo BK). Förfrågan kommer att läggas till 
våra medlemmar för beslut på vårt årsmöte i februari 2020. 
Slutligen har vi i gruppen sett över våra intäkter och utgifter, dela för att inbringa de utgifter en 
utställningsservice skulle innebära men även för att öka utställningens omsättning.  
 


