
VERKSAMHETSPLAN ÅR 2022 

Sjöbo Brukshundklubb ska under år 2022 fortsätta vara en mötesplats där 
hundägare kan mötas och med glädje och god gemenskap stötta varandra i både 
träning, tävling och egen utveckling. Klubben ska också fortsätta arrangera prov/
tävlingar med hög kvalitet och kompetens. 

Verksamheten på Sjöbo Brukshundklubb ska vara välkomnande mot alla 
hundägare, oavsett vilken ras hundägaren har och vilka mål ägaren har med sin 
hund. 

Vi ska under år 2022 respektera allas lika värde och att alla medlemmar kan 
tillföra klubben något. Allt arbete i klubben sker ideellt vilket betyder att alla 
hjälps åt. 

Grunden för klubbens verksamhet ska vara gemenskap och utveckling. Med rätt 
attityder och bemötande av medlemmar, funktionärer och allmänhet så skapar vi 
tillsammans en hållbar framtid för vår klubb 

Vi behöver också vara fler aktiva medlemmar för att kunna bibehålla och 
utveckla klubbens verksamhet. Under år 2022 gör vi därför nya försök med att 
rekrytera ungdomar till klubben och på sätt få nya krafter in i vår verksamhet. 

Vi måste också naturligtvis värna om och behålla de medlemmar som vi redan 
har och få dem att vilja engagera sig i klubbens hela verksamhet. 

Styrelsen kommer hålla ett konstituerande styrelsemöte i februari i samband 
med årsmötet, måndagen den 21 februari 2022 och därtill styrelsemöten i mars, 
maj, juni, augusti, september, oktober, november, december, januari och 
februari. 

Grupperna kommer att medverka en gång per kvartal under 2022 i 
styrelsemötena och vid de andra mötena uppdatera styrelsen om arbetet via e-
post med förslag till beslut. 

Vi planerar tre medlemsmöten under 2022 – vår och höst samt årsmötet. 



Agilitygruppen 

Sammakallande Victoria Westesson 
Övriga medlemmar: Victoria Salomonsson 

Vi planerar att hålla:  
• ett tredagarsläger för ungdomar (sommar) 

Utöver sommarläger så planeras även agilitykurser, se utbildningsgruppens 
verksamhetsplan. 

Vi planerar att starta en träningsgrupp för de som har gått kurs. 
Under sommaren är vår förhoppning att ha en blåbärstävling. 
En utökning av gruppen är önskvärd. 
Vi planerar att medverka vid Lions familjedag i Folketspark, Sjöbo söndagen 
den 24 april. 

Vi har fått pengar från Sparbanksstiftelsen och har planerat att köpa in nya 
hinder. De hinder som inte behöver bytas ut ska renoveras. 

Frivilliggruppen 
Sammankallande: Lars Fredriksson 

Planerade träningar TJH 3 på våren och 3 på hösten. Genomförande av KFÖ och 
SÖF enligt avtal. Träning och genomförande av HV-skallet Villingsberg, samt 
stötta ekipage till SM. 
Ingen patrullhundsutbildning under året. Lars kommer tjänstgöra som instruktör 
vid diverse militärövningar.  

Info/IT 
Sammankallande Claes von Gegerfeldt 

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 



Lägergruppen 

Sammankallande vakant. 

Läger kommer att ordnas enligt tradition vecka 30 med start för information och 
planering söndag vecka 29 och avslutas lördag vecka 30 med städning. 
Upplägget planeras bli ungefär samma som 2020. Deltagarna tränar och hjälper 
varandra. 
Läger avgiften är 300: -. Avgiften för husvagn/husbil föreslås vara oförändrad. 

Köksgruppen Verksamhetsplan 2022 
  
Sammankallande Eva Signal. 

Nu när kurser, MH/MT och tävlingsverksamhet åter är igång kommer köket att 
bemannas som vanligt och vi lagar mat till domare och funktionärer. Övrig 
försäljning sker som tidigare. 

Markgruppen 

Sammankallande Tommy Bech. 

Verksamheten kommer att bedrivas i samma utsträckning som tidigare. Vi ska 
arbeta under året för att försöka få ytterligare marker som är lämpliga för att 
bedriva både spår och sökträning med våra hundar. 

För årets samtliga tävlingar hoppas vi naturligtvis att få tillgång till de marker vi 
har i närhet till klubben. 

Vi kommer även under året att fortsätta vårt samarbete med övriga klubbar i 
södra Skåne för att få tillgång till försvarets övningsfält. 

Mentalgruppen 

Sammankallande Jessica Alenius.  

Sammankallande Jessica Alenius övriga i gruppen är Jessica, Maria Eriksson, 
Lena Ytterberg, Rebecka Nilsson och Björn Olsson.  

Vi har planerat 3 öppna MH och 4 uppfödare MH. Eventuellt kommer vi att 
lägga in något extra MH, funderingar finns runt ett eller ett par kvälls MH, med 
färre ekipage i sommar. 



Vi har bestämt att i nuläget endast arrangera ett MT2007, de tar mycket tid och 
kraft, de finns få domare, dålig information från SBK om vad som kommer att 
ske osv. I väntan på regelrevidering lånar vi in figurad för det MT. Under året 
kommer det troligen komma beslut angående ”vilket” MT som kommer att bli 
det officiella, där efter kommer mentalitetsgruppen ta beslut om vi skall satsa på 
MT. Blir det som gruppen önskar kommer MT banan att behöva rustas upp inför 
2023.  

Vi planerar att hålla en uppdatering för våra figuranter i mars på klubben. Vi 
kommer även bjuda in våra testledare om distriktet inte kallar till 
testledarkonferens. 

Vi planerar att hålla ett föredrag på klubben med temat: Vad är MH? Vad är det 
man beskriver? Om intresset finns kanske vi även kan hålla andra föredrag/
workshops där man berör mentalitet. 

Vi hade planer innevarande år att hålla en liten tackfest, men pga Covid har detta 
inte blivit av och vi hoppas kunna hålla en enklare sammankomst där vi bjuder 
på pizza eller liknade för våra funktionärer för att öka sammanhållning och 
trivsel.  

Underhåll av MH-banan fortgår under året.  

Vi fortsätter hålla en bra dialog med jaktlaget, så att inte våra arrangemang 
krockar med deras.  

Nosework/Specialsök 

Sammankallande Marie Österberg Fredriksson. 

Gruppen planerar att arrangera 1 noseworktävling, 1 st doftprov och 
klubbmästerskap i nosework. 

I specialsöksdelen planerar gruppen för specialsöksprov och klubbmästerskap. 

Rallylydnadsgruppen 

Sammankallande Marie Österberg Fredriksson. 

Gruppen planerar att arrangera en officiell tävling samt klubbmästerskap under 
2022. 



Skyddsgruppen 

Sammankallande Susanna Wendel. 

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 starta elit svenskskydd och 1 hund IPG 1. 

Tjänstehundarna kommer att avlägga nytt årligt tjänstbarhetsprov. 

1 ny ung hund skall tränas upp för tjänst som polishund. 

Stuggruppen 

Sammankallande: vakant. 

Sedvanligt underhåll och reparationer av vägen. Samt löpande underhåll. 

Tävlingsgruppen 

Sammankallande: Sara Eronn 

Under året planeras följande tävlingar. 

- Högre klass spår den 19 februari 2022 

- Lägre klass spår den 20 februari 2022  

- Appellklass spår den 20 mars 2022 

- Lydnadsklass start, 1 och 2 den 1 maj 2022 

- Elitklass spår dubblerad 24 och 25 september 2022 

- Lydnadsklass start, 1, och 2 den 9 oktober 2021 

- Eva Walman kommer att avgå. Margareta Wertsberg kommer att gå in och 

organisera lydnadstävlingarna.      



Tävlingsförargruppen 

Sammankallande Eva Andersson. 

Tävlingsförargruppen kommer under 2022 fortsatt bestå av Eva Andersson 
(sammankallande), Inger Hörnfeldt, Åse-Lotte Melin, Eva Walman, Eva Signal 
och Taina Andersson. Vi kommer under året arbeta för att hitta några flera 
frivilliga krafter. 

Vi har ett önskemål från klubbmedlemmar att genomföra en träningstävling per 
månad. Då vi själva har stort intresse i tävlingsaktivitet med våra egna hundar, 
så kan det ibland bli svårt att genomföra detta önskemål. Så långt det är möjligt 
så finns i alla fall viljan.  

Klubbmästerskap kommer att arrangeras i bruksgrenarna spår och sök under 
hösten och klubbmästerskap i lydnad kommer att genomföras under 
sommarhalvåret. Datum för de olika tävlingarna kommer att meddelas så snart 
vi har klart med tävlingsfunktionärer och marker . 

Utbildningsgruppens 

Sammankallande Emelie Knast. 

Vårt mål är att fortsätta öka antalet kurser, rekrytera och utbilda fler instruktörer 
och få våra befintliga instruktörer att gå vidare med olika fortbildningar. Under 
våren 2022 kommer Sjöbo stå som arrangör för en SBK utbildning till 
specialsöksinstruktör. 
 
Vi kommer planera och arrangera 2 instruktörsmöte, vår respektive höst. 

Vi planerar fortbildning för alla aktiva instruktörer under 2022. 

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. 

Under våren och hösten 2022 kommer vi testa på olika upplägg gällande 
avtalsinstruktörer. 

Vi hoppas att vi kan fortsätta med att arrangera roliga aktiviteter för alla 
hundintresserade och att 2022 blir bättre för alla. 



Utställningsgruppen Verksamhetsplan 2022 

Sammankallande: vakant.


