
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021  
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: 

Ordförande   Malin Rosén 
Vice ordförande  Tommy Bech 
Sekreterare   Linnéa Karlsson 
Kassör   Jan Mårtensson 
Ledamot  Lars Fredriksson 
Ledamot  Eva Signal 
Ledamot  Lena Mårtensson 
Suppleant  Sara Eronn 
Suppleant  Lennart Johannesson 
Suppleant  Eva Wallberg 

År 2021 har även detta året varit både ett ovanligt och annorlunda år för Sjöbo 
Brukshundklubb. 
Vi lämnar ytterligare ett verksamhetsår bakom oss där pandemi har påverkat oss och 
verksamheten i stor utsträckning. Vi har ställt in, ställt om, flyttat och anpassat våra 
aktiviteter helt enligt gällande rekommendationer från Svenska Brukshundklubben, 
Svenska Kennelklubben och Folkhälsomyndigheten. 

Antalet medlemmar 31/12 2021 uppgick till 308 st. 

Styrelsen har haft 12 st. protokollförda sammanträden och 1 st medlemsmöte; 
Årsmötet den 18 april körde vi digitalt via zoom och medlemsmötet den 22 augusti höll 
vi utomhus på klubben. 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.  

Städdagarna har vi fått förändra upplägget på eftersom vi fortsatt tagit stor hänsyn till 
gällande rekommendationer. Styrelsen har istället samlat ihop arbetsuppgifter och listat 
dessa samt skickat ut till alla träningsgrupper så grupperna kunnat utföra arbetet när det 
passat. Upplägget har fått mycket bra respons så det kommer vi såklart fortsätta med. 



Under året har mycket blivit inställt så som Lions Familjedag i Folkets Park, 
bakluckeloppis, tacksägelsefest mm och allt har blivit inställd pga av coronapandemin. 

Styrelsen ansökte under hösten om ett bidrag från Sparbanskstiftelsen Färs & Frosta på 
25 000:- för att köpa in nya och säkrare agildtyhinder och fortsätta under 2022 att satsa 
på ungdomsverksamheten på klubben. Sparbanksstiftelsen beviljade vår ansökan och vi 
kommer genomföra inköpet under våren 2022. 

Styrelsen vill slutligen rikta ett innerligt och VARMT TACK till ALLA som på något 
sätt ideellt arbetat och bidragit till klubbens framgångar under 2021.. 

Frivilliggruppen 
Sammankallande Lars Fredriksson 

46 HVBataljon har under året haft 6 st träningstillfälle KU-hund. 
Vårens SÖF blev tyvärr inställd pga pandemin men under höstens KFÖ kunde 
verksamheten rulla igång igen.  

Med anledning av läget med pandemin kom inte kursen igång förens 20210410 och 
avslutades med slutprov 2021-11-11 - 2021 11 12. 

Lars har under året tjänstgjort som instruktör under flertalet militärövningar. Lars har 
även tjänstgjort som FM-kontrollant vid 3 st anlagstest på Björka Övningsfält samt ett 
slutprov på Björka och ett i Skillingaryd. 

Info/IT 

Sammankallande Claes von Gegerfelt 

Claes har skött webbplatsen och varit behjälplig med kursformulär och utskick av 
kursinfo. 

Gruppen önskar förstärkning. 

Köksgruppen 
  
Sammankallande Eva Signal  
Övriga i gruppen: Lena Mårtensson, Inger Hörnfeldt, Margareta Wertsberg och Taina 



Andersson. 
Eva och Lena har delat på ansvaret för ekonomi och inköp. 
Under hösten har köket varit bemannat igen efter vårens uppehåll och lagat lunch till 
domare och funktionärer vid KM, tävlingar och MH.  
Gruppen har även sett till att det funnits dricka, godis, glass mm för självbetjäning 

Lägergruppen 

Gruppmedlemmar: Bodil Gustavsson, Inger Hörnfeldt, Inger och Claes von Gegerfeldt, 
Jan Mårtensson, Lena Mårtensson, Tommy Bech, Lena Westin och Jan Lindau. 

Trots en coronapandemi så blev lägret av i år också. Traditionsenligt vecka 30 men vi 
kom i gång lite sent pga. restriktionerna. När dessa släpptes lite, kunde vi se en 
möjlighet att genomför lägret.  
Antalet deltagare i år har varit 41 st och vi har följt Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer genom att inte ha gemensamma måltider eller gemensamma 
kvällsaktiviteter. Städning av toaletter och gemensamhets utrymmena har utförts mer 
ofta samt extra handspritflaskor utsatta på dessa områdena. 

Vi har varit uppdelade i olika grupper som har varit självstyrande och deltagarna har 
hjälpt varandra inom gruppen. Härigenom har vi också på ett naturligt sätt kunnat hålla 
avstånd, och inte samlats för många personer på samma ställe. 

Gruppfördelning: 
3 Spårgrupper 
2 Sökgrupper (dag och kvällstid) 
1 Rallylydnadsgrupp 
2 Specialsöksgrupper 



Markgruppen 

Sammankallande: Tommy Bech 

Gruppen har under 2021 haft spår- och sökmarker i Snogeholm, Fulltofta och Klåveröd 

genom Stiftelsen Skånska Landskap. Då det är så många klubbar som konkurrerar om 

markerna (speciellt om helgerna) är vi mycket beroende av privata markägare.  

Än så länge klarar träningsgrupperna sig ganska bra med de marker vi har haft under 

året, dels runt klubben och i Blentarp. 

De tävlingar vi haft under året har vi haft på marker som är belägna i närhet av klubben 

och samarbetet med markägarna är fortsatt bra. Alla markägare har uppvaktas med en 

gåva från klubben. 

Mentalitetsgruppen 

Sammankallande: Jessica Alenius 
 
Året inleddes med Malin Andersson (tidigare sammankallande) som av personliga skäl 
valde att lämna gruppen och Jessica Alenius gick in som sammankallande istället för 
Malin Andersson. Under året har följande också ingått i mentalitetsgruppen, Björn 
Olsson, Elisabeth Olsson samt Maria Eriksson.  

Under året har vi haft telefonmöten, samt mycket kontakt via mail och pm och fysiska 
träffar i samband med banbygge och prov.  

Gruppen har fortsatt lagt mycket tid på att säkerställa våra MH, då COVID-19 
fortfarande finns i samhället. Det har varit viktigt för gruppen att inte bidra till 
smittspridning och göra det säkert för våra funktionärer och deltagare.  

Gruppen har anordnat  en M1 (mentalkunskap) och en M2 (figurantutbildning) och 
klubben har till stor glädje fått 7 st nya figuranter. 

Uppdatering för figuranter genomfördes i februari och testledarkonferensen som skulle 
hållas av distriktet ställdes tyvärr in. 



Gruppen har fortsatt gott samarbete med jägarna och 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 2021 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/specialsöksgruppen 
Sammankallande: Marie Österberg Fredriksson 
Övriga medlemmar: Bodil Gustavsson 
KM i NW 1 och NW2 genomfördes den 23 november hos Jenny-Lynns lokal i 
Simrishamn. Tävlingen hade 10 startande. 

Träningsgrupperna har träffats 1 gång per vecka. Under lägret i somras var 2 
specialsöksgrupper igång, se verksamhetsberättelse för lägergruppen. 

Gruppen anordnade ett specialsöksprov klass 1 den 12 december med 20 startande. 
Provet hälls i Färs Härads Hembygdsförening och provet var mycket uppskattat av de 
tävlande.  

Bodil har under året gått utbildning till provledare för specialsök. Bodil genomförde sitt 
slutprov i december och är nu godkänd provledare. 

Rallylydnadsgruppen 
Sammankallande: Marie Österberg Fredriksson 
Övriga medlemmar: Bodil Gustavsson 

Under 2021 planerade gruppen för att hålla en officiell tävling med pga pandemin fick 
denna ställas in. 



Skyddsgruppen 
Sammankallande: Sanna Wendel 
Övriga medlemmar:Joakim Wendel, Martin Sjölin, Rickard Ingelmark, Anneli Carlsson, 
och Susan Carlbom. 

Skyddsgruppen har tränat 2 dagar i veckan, fredagar och söndagar.   

Mestadels har vi hållit till på Sannas Hundliv. 

Sanna och Lee Loo tagit 1a pris Lydnadsklass 3 och tagit championat i Ralllylydnad.  

Jockes nya hund, Doc, är uppkörd och godkänd som polishund 2 åter igen. 

Martin och Wic är uppflyttade till elit klass svenskskydd. 

Anneli och Amazing, har bestått IPG-BH/VT och fått titel RLD F. 

Susan och Cop har blivit uppflyttade ut startklass lydnad och tagit titel RLD N. 

Rickard har gått hundförarutbildning inom polisen och blivit tilldelad en Malinois som 
tilltänkt tjänstehund. 

Stuggruppen 

Gruppen har saknat sammankallande under året. Gruppen har bestått av Claes von 
Gegerfelt, Lars Hörnfeldt, Lars Fredriksson. 

Under året har renoveringar och skötsel av klubbstugan gjorts, bland annat; Nytt 
vindskydd vid altanen, trappräcke vid utgången från lektionssalen/styrelserummet. 
Hängränna utanför kök utbytt efter trädfall, handtag på altandörr ut mot altan, bytt delar 
på bord på altanen, containern färdigmålad på tre sidor, knivarna på traktorklipparen 
nya samt dieselpump införskaffats till traktorn. 



Tävlingsgruppen 
Sammankallande har varit Sara Eronn. 
Gruppen har bestått av Sara Eronn (sammankallande) och Eva Walman.  

Inom gruppen har ansvaret delats upp på så sätt att Sara Eronn haft huvudansvaret för 
brukstävlingarna och Eva Walman för tävlingslydnadstävlingarna.  
Pga. restriktioner med anledning av pandemin har endast elitklasstävlingen den 25 och 
26 september 2021 och lydnadstävlingen den 3 oktober 2021 kunnat genomföras. 
Tävlingarna kunde dock genomföras på ett mycket bra sätt tack vara klubbens 
engagerade funktionärer.  

Under året har Sara Eronn utbildat sig till tävlingsledare i bruks (special spår). 

Tävlingsförargruppen 

Tävlingsförargruppen består av Eva Andersson (sammankallande) 
Övriga medlemmar: Inger Hörnfeldt, Åse-Lotte Melin, Eva Walman, Eva Signal och 
Taina Andersson. 

På grund av Coronapandemin med hårda restriktioner som gällde för SBKs 
verksamheter så har inte planerade tävlingsträningar kunnat genomföras som planerat 
under våren 2021. I augusti kunde vi starta upp verksamheten igen. 

Tävlingsträning  

Två tävlingsträningar har genomförts under hösten i disciplinerna lydnad startklass till 
klass 3, och brukslydnad appell till elitklass.  

Klubbmästerskap lydnad 28 augusti  

Till årets tävling kom 14 ekipage till start i klasserna start, 1, 2 och 3. Vi har anlitat 
Stina Rodenstam till tävlingsledare och Carina Barthel som domare. Tävlingsdagen 
avslutades med grillad korv. 

Klubbmästare lydnad blev Sanna Wendel och Lee Loo. Klubbmästare i startklass Anneli 
Carlsson och Mejzan. 



Klubbmästerskap i bruks spår och sök 10 oktober  

Tävlingen i år genomfördes med 13 ekipage. Alla tävlande träffades på lördagen och 
märkte upp spår och sökrutan. På söndagen genomfördes tävlingen. Alla tävlande i spår 
går ut dessa åt varandra. I sökrutan ställer träningskamrater till de tävlande upp som 
figuranter.  Markerna till spår var i Snogeholm och ute vid Marielund, sökrutan var i 
Snogeholm. 

Lydnadsdelen i tävlingen förläggs på appellplanen med Stina Rodenstam som 
tävlingsledare och Arne Jönsson var domare. Tävlingsdagen avslutades med grillad 
korv. 

Klubbmästare i bruks blev Sara Eronn och Ailo, och i appell Margareta Wertsberg och 
Trixie. 

Tävlingsbarometern bruks och lydnad  

I år har vi på grund av pandemin haft lång tid att träna! Och det har märkts vid 
tävlingarna, otroligt många tävlande. Många har lämnat in fantastiska tävlingsresultat! 
Vi premierar de tävlande vid årsmötet . 

Tävlingsförargruppen tackar alla medverkande och medhjälpare för årets verksamhet. 

Utbildningsgruppen 
 
Sammankallande: Emelie Knast 
Utbildningsgruppen består av Emelie Knast, Malin Rosén, Linnéa Karlsson och Victoria 
Westesson. 
 
Gruppen har haft 2 instruktörsmöte under året och dem hölls den 9 juni och den 17 
november. 
 
Gruppen har under året anordnat 9 st kurser, fördelning enligt följande; 
 
Valpkurs   3 
Allmänlydnadskurs 3 



Agilitykurs  2 
Spårkurs   1 

Vi har anordnat ett 3-dagars ungdomsläger med inriktning på agility och allmänlydnad. 
Detta var oerhört uppskattat och flertalet av ungdomarna på lägret fortsatte sedan med 
att gå våra agilitykurser. 

På grund av rådande pandemi under året har mycket av vår planerade verksamhet under 
fått ställas in, så som exempelvis familjedag, bakluckeloppis, träningstillfälle, kurser 
och hundpromenader. 
 
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 
Emelie Knast 
Malin Rosén 
Linnéa Karlsson 
Katarina Kronström 
Victoria Westesson 
Victoria Salomonsson 
Rebecca Jönsson 
Sofia Andersson 
Johan Ganstrand 

Taina Andersson 
Maria Axtelius 
Hans-Åke Roy 
Ingela Bengtsson 
Bodil Gustavsson 
Margareta Wertsberg 
Jan Mårtensson 
Inger Hörnfeldt 

 
Som ett tack till årets instruktörer och hjälpinstruktörer har vi anordnat en 
inspirationskväll den 9 december med Jenny-Lynn i hennes lokaler i Simrishamn. 

Vi har utbildat 4 nya allmänlydnadsinstruktörer och vi har även en som är under 
utbildning till att bli rallylydnadsinstruktör som kommer bli färdig under 2022. 



Under hösten 2021 var tanken att en agilityinstruktörsutbildning skulle genomföras men 
pga för få deltagare blev utbildningen uppskjuten till 2022. 

Vakanser: 

Agilitygruppen 

Utställningsgruppen 


