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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning 

Ordförande  Lena Ytterberg 
Vice ordförande Malin Rosén 
Sekreterare  Linnea Karlsson 
Kassör  Jan Mårtensson 
Ledamot  Lars Fredriksson 
Ledamot  Tommy Bech 
Ledamot  Lena Mårtensson 
Suppleant  Eva Signal 
Suppleant  Sara Eronn 
Suppleant  Boel Lassing 
 

 
År 2020 har varit både ett ovanligt och till viss del händelserikt år för Sjöbo Brukshundklubb.  
Vi lämnar ett verksamhetsår bakom oss som vi sent kommer att glömma med den påverkan som 
covid-19 pandemin haft på hela vår verksamhet. Vi har ställt in, ställt om, flyttat och anpassat 
våra aktiviteter helt enligt gällande rekommendationer från Svenska Brukshundklubben och 
Svenska Kennelklubben. 
 

Antalet medlemmar 31/12 2020 uppgick till 296 sedan 2019 (280)  
Styrelsen har haft 11 st. protokollförda sammanträden och 2 medlemsmöte;  
Årsmötet 24/2 och Medlemsmötet 29/6 utomhus. Inga fler medlemsmöten under året har 
kunnat genomföras pga rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Svenska 
Brukshundklubben om att inte genomföra fysiska möten i samband med corona pandemin. 
Städdagar utomhus 18/4 och 26/9. Inställd städdag 15/11 pga striktare rekommendationer i 
samband med ökad smittspridning i Skåne. 
 

Lions Familjedag i Folkets Park inställd april pga coronan. 
 

Bakluckeloppis inställd pga coronan. 
 

Tacksägelsefest inställd pga av coronan. 
 

Styrelsen ansökte om ett bidrag från Sparbanskstiftelsen Färs & Frosta på 20 000:- för att sätta 
upp ett staket kring agilitydelen av appellplan, för att under  2021 göra en nysatsning på 
ungdomsverksamheten på klubben i allmänhet och agility i synnerhet. Sparbanksstiftelsen 
beviljade också vår ansökan under förutsättning att staketet sätts upp senast 1 maj 2021. 
 

Styrelsen har på förslag från klubbmedlemmar satt upp skylt vid appellplan om gällande 
trivselregler på klubben. Styrelsen har också satt upp infartsskyltar till klubben som hälsar 
välkommen till Sjöbo brukshundklubb samt att rökförbud råder inom hela området. 
 

Fiber installerades i klubbstugan av Teleservice enl. beslut år 2019. 
 

Styrelsen vill slutligen rikta ett innerligt och VARMT TACK till ALLA som på något sätt ideellt 

arbetat och bidragit till klubbens lite ”märkliga” verksamhet under 2020. 

 

Agilty 

Sammankallande vakant 
 
Frivillig 

Sammankallande Lars Fredriksson 
46 Hvbataljon  har under året haft 6 st träningstillfällen KU-hund, samt 2 dagars funktionshelg, 
enbart för patrullhundar. SÖF och KFÖ har i år varit inställt maa Covid19. 
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Ny patrullhundsutbildning är på planeringsstadiet, med tänkt anlagstest i febr 2021 och en 
traditionell kurs med start i Mars om allt går bra. Tjänstgjort som FM-kontrollant vid anlagstest. 
 
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 i gruppen:Lena Mårtensson, Inger Von Gegerfeldt, Ingrid Nordh, Inger Hörnfeldt, 
Margareta Wertsberg, Taina Andersson och Katarina Grege 
Eva och Lena har delat på ansvaret för ekonomi och inköp. 
Vi har vid några få tillfällen i år haft bemanning i köket. 
På grund av pandemin så har ju de flesta tävlingar,test, kurser m.m varit inställda.. Vi har även 
sett till att det funnits drickor, godis, glass mm för självbetjäning. 
 
Läger 

Sammankallande Boel Lassing 
Trots en coronapandemi där vi tvekade in i det längsta, så blev lägret av i år också. 
Traditionsenligt vecka 30. Pga av olika anledningar, riskgrupper mm. var det dessvärre inte så 
många från lägergruppen som var aktiva i planering och genomförande. Tack vare Malin Rosén 
och Sara Eronn gick det att arrangera. Antalet deltagare var satt till trettio istället för det vanliga 
fyrtio, detta på Folkhälsomyndighetens rekommendation.  
Inga gemensamma måltider eller kvällsaktiviteter.  
Sammankallande har avsagt sig uppdraget och vi önskar således ny medarbetare. 
 

Mark 

Sammankallande Tommy Bech.  
Vi har under 2020 haft spår och sök marker i Snogeholm, Fulltofta och Klåveröd  genom 
Stiftelsen Skånska Landskap, med ett bokningsförfarande där vi tilldelas ett antal poäng per 
kvartal. Tilldelningen kunde varit något bättre men med tanke på att vi är många som vill ha 
tillgång till dessa marker och ett lite uråldrigt bokningssytem så får vi vara nöjda. Under året har 
vi även vid ett fåtal tillfälle haft tillgång till Björka övningsfält. Vi har haft turen att få tag i nya bra 
spårmarker i Blentarp under året. I övrigt har vi har vi haft tillgång till de vanliga markerna. Alla 
tävlingar har skett på mark som vi får tillgång till av välvilliga markägare i närheten av klubben.  
Stort tack till alla markägare  
Thomas Undenius tog tillsammans med Sara Eronn initiativ till ett möte med ett antal 
brukshundklubbar i Skåne, för att försöka få tillgång till försvarsmaktens övningsfält några eller 
någon gång i månaden till en rimlig kostnad.  
 

Mental 

Sammankallande: Malin Andersson 
Under året har följande också ingått i mentalitetsgruppen Jessica Alenius, Björn Olsson,  
Elisabeth Olsson samt Maria Eriksson. Under detta märkliga år har vi haft 4 telefonmöten samt 
mycket kontakt via mail och pm och fysiska träffar i samband med banbygge och proven. 
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Under 2020 har vi lagt mycket tid på att säkerställa våra MH, då COVID-19 börja grassera. Att 
hjälpa till att minska smittspridning, göra det säkert för våra funktionärer och deltagare. Även 
mycket tid har lagts på mailkontakt, telefonkontakt med SBK och SKK för att få klara besked 
gällande restriktioner och hur vi ska agera bäst under rådande omständigheter. 
Malin har gått testledarutbildning.  
Våra testledare var på testledarkonferens i februari. 
Vi har fortsatt gott samarbete med våra jägare och tycker det är viktigt att behålla den goda 
relationen med dem. 
Vi har haft ett mycket gott samarbete med ett par funktionärer från andra klubbar för att kunna 
genomföra alla våra prov. 
Under 2020 har vi kört 4 ordinarie MH och 5 MH för uppfödare samt 1 MT för Aussieklubben. 
På grund av COVID-19 har vi fått ställa in 1 MT för boxerklubben pga domarbrist i våras, samt 
2 MH för uppfödare nu under hösten pga distriktets stopp för prov. 
Tre gånger har vi träffats på klubben i skogen för uppröjning och fix av vår MH-bana 
 
 
Nosework/specailsök 

 
Sammankallande Marie Österberg Fredriksson  
Nosework/specialsökgruppen består av Marie Österberg Fredriksson. Anneli har lämnat gruppen 
och även ansvaret för barometern. Ingrid har tagit över barometern. 
Jag önskar fler medlemmar i gruppen så vi kan dela ansvaret. 
Den 22/11 hade vi planerat för en noseworktävling, denna fick ställas in pga Covid-19 
Ett KM i NW var planerat till den 14/12 men även denna blev inställd pga Covid-19 
Även KM i Specialsök var planerat men ställdes in innan det hann läggas ut. 
Klubben har genomfört 1? Nosework/specialsökkurs, (gruppen får inte reda på detta) 
Träningsgrupperna har träffats 1ggr/v  
Träningsgruppen är öppen för medlemmar som antingen gått kurs eller gjort doftprov. 
Marie ÖF, Bodil G och Jenny-Lynn är anmälda att gå provledarutbildningen i specialsök som är 
tänkt att starta online på distans i dec-20 
 

Rallylydnad 

Sammankallande Marie Österberg Fredriksson 
Rallygruppen består av Marie Österberg Fredriksson. 
Anneli har lämnat gruppen. Fler medlemmar i gruppen krävs så vi kan dela på ansvaret med 
tävlingar, KM osv. 
Pga Covid-19 så har det mesta blivit inställt. 1 st officiell tävling var på planeringsstadiet men 
ställdes in. KM var planerat tillsammans med Jenny-Lynn, den 15/12-20, att ha i hennes nya 
lokaler i Simrishamn, vi skulle ha detta tillsammans med Simrishamn BK, även denna blev 
inställd. Öppen träning? 
 
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. På grund av Covid-19 har det inte blivit så många tävlingar. 
Sanna och Lee Loo godkända Elit spår, fått 1a pris Lydnadsklass 2 och blivit uppflyttade 
Mästarklass Ralllylydnad. Jockes nya hund, Doc, är uppkörd och godkänd som polishund 2. 
Martin och Wic är uppflyttade till lägre klass bruks. 
Annica och Kompiz har gjort godkänt resultat Rallylydnad Avancerad klass. 
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Anneli och Amazing, har blivit uppflyttade till Lydnadsklass 1 och fått titel RLD N, samt gjort 
BPH. Susan och Cop har godkänt resultat Rallylydnad N, samt gjort MH. 
 

Stug 

Sammankallande Vakant.  
Gruppen har under året bestått av Claes von Gegerfelt, Lars Fredriksson och Lars Hörnfeldt.  
Gruppen har skött underhåll och Containern på planen är i det närmaste klar återstår 
kompletterande målning. Målning och skrapning av altandörr och ett par äldre fönster. Tre 
bänkar har färdigställas till appellplanen. 
 
Tävling 

Sammankallande har varit Sara Eronn (från april 2020). 
Under året har gruppen genomgått en omorganisation. Gruppen består nu av Sara Eronn 
(sammankallande) och Eva Walman. Inom gruppen har ansvaret delats upp på så sätt att Sara 
Eronn har huvudansvaret för brukstävlingarna och Eva Walman för tävlingslydnadstävlingarna. 
Vårens högre- och lägreklasstävlingar i spår ställdes in eftersom en ny organisation ännu inte 
fanns på plats. Appellklasstävlingen i spår genomföras som planerat i mars med Tommy Bech 
som tillförordnad sammankallande. Vårens planerade tävlingslydnadstävling ställdes in på grund 
av restriktioner meddelade på grund av coronaviruset. Den 6 och 7 september 2020 genomfördes 
dubblerad elitklasstävling i spår och den 4 oktober 2020 tävlingslydandstävling i klasserna 
startklass–lydnadsklass 2. Beslut har fattats om att klubben tillsvidare inte kommer anordna 
tävling i lydnadsklass 3 pga. bristande antal ekipage i förhållande till det arbete som krävs för 
genomförandet.  
Klubbens medlemmar har som vanligt visat ett stort engagemang och hjälpt till som funktionärer 
under tävlingarna. Tack för detta!  
 
Tävlingsförare 

Sammankallande Eva Andersson. 
Gruppen har under året bestått av Eva Andersson, Inger Hörnfeldt, Åse-Lotte Melin,  
Eva Walman, Eva Signal och Taina Andersson. Verksamheten har inte kunnat genomföras i 
enlighet med verksamhetsplanen för år 2020. Under våren och sena hösten har 
tävlingsverksamheten helt legat nere på grund av pandemin Corona-19. 
Tävlingsträning 
Gruppen har genomfört två tävlingsträningstillfällen. Totalt har 26 ekipage tävlat, detta inkluderar 
även tävlande från andra klubbar. Tävlingsträning genomförs i båda disciplinerna brukslydnad 
och lydnad och i valda klasser. 
Klubbmästerskap lydnad 23 augusti  
Totalt 13 ekipage startade i KM i lydnad. Vi tävlade i startklass samt i lydnad 1 och 2. Tävlingen 
genomfördes med inhyrda funktionärer, Stina Rodenstam som tävlingsledare och Carina Barthell 
som domare. Klubbmästare blev i startklass Inger Hörnfeldt med Nikki och Klubbmästare i 
lydnad blev Ann-Kristin Petersson med Kotte. 
Klubbmästerskap bruks spår och sök 20 september  
Tävlingen genomfördes på Björka övningsområde. Alla tävlande hjälpte till under lördagen med 
utlägg av spår och sökruta. På söndagen genomfördes tävlingen. Som domare anlitades Arne 
Jönsson. Vi hade 10 ekipage till start. I appellklass var det 2 tävlande i sök och 3 tävlande i spår. I 
klasserna lägre, högre och elit tävlade samtliga i spår. Vi nyttjade egna resurser som tävlingsledare. 
Klubbmästare blev i appellklass Inger Hörnfeldt med Nikki och Klubbmästare i bruks blev Sara 
Eronn med Ailo. 
Tävlingsbarometern bruks och lydnad  
Det är inte så många som har kunnat tävla i år då nästan alla brukstävlingar har blivit inställda 
eller de få som varit, har haft många anmälda och många bortlottade.  
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Startklass har många tävlande lämnat in resultat ifrån. Men säker har många blivit bortlottade 
även där. 
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 1 instruktörsmöte under året och det hölls den 1 september. 
Gruppen har under året anordnat 9 st kurser, fördelning enligt följande; 
Valpkurs   3 
Allmänlydnadskurs 2 
Unghundskurs 1 
Spårkurs   2 
Specialsökskurs  1  
 

På grund av rådande pandemi under året har mycket av vår planerade verksamhet fått ställas in, 
så som exempelvis familjedag med bakluckeloppis, träningshelg, kurser och hundpromenader. 
Utbildningsgruppen har till viss del hållit igång hundpromenaderna i Sjöbo under ledning av Jan 
och Lena Mårtensson. 
7 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 
Lena Mårtensson 
Emelie Knast 
Malin Rosén 
Britt Bech 
Bodil Gustavsson 
Claes von Gegerfelt 
Linnéa Karlsson 
Katarina Kronström 
Hans-Åke Roy 
Ingela Bengtsson 
Sanna Wendel 
 
Utställning 
Sammankallande vakant 
 


