
Verksamhetsberättelse 2016 
 
Styrelsen 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:  

Ordförande Jessica Alenius  
Vice ordförande Margareta Wertsberg  
Sekreterare Elisabeth Olsson  
Kassör Kerstin Nordbeck  
Ledamot Lars Fredriksson  
Ledamot Tommy Beck  
Ledamot Lena Mårtensson  
Suppleant Birgitta Söderström  
Suppleant Eva Signal  
Suppleant Eva Lenneke 
 

Antalet medlemmar 31/12 uppgick till 264 st. Styrelsen har haft 11 st protokollförda 
sammanträden och 3 medlemsmöten: årsmöte den 21/2, medlemsmöte den 23/5 och den 
12/9, samt en städdag.  
 
Vi har haft en prova på draghundsdag, för alla medlemmar.  
Styrelsen bjöd den 3/12 in Carina Barthell som informerade om de nya lydnadsreglerna för 
alla våra medlemmar. 
Den 25/11 arrangerade styrelsen en tacksägelsefest, en uppskattad fest som tyvärr legat 
nere i många år. Detta är en fest som är ett tack till alla som hjälpt till under året och som 
tack till våra markägare.  
Annandag jul anordnades en familjedagsträff med tipsrunda, lotter och glögg. 

Styrelsen har genom ordförande Jessica Alenius representerat på distriktets 
ordförandekonferens, utvecklingsmöte för klubbar inom SBK och Informations träff om SKKs 
organisationsutredning. 

Styrelsen har fått igång agilitygruppen, startat en ny grupp: medlems/aktivitetsgruppen och 
har glädjen att starta upp en helt ny hundsport på klubben genom den nya 
draghundsgruppen. Detta ser vi som ett stort steg mot målet för en aktivare klubb. I 
grupperna har vi lyckats engagera några ”nya” medlemmar, vilket vi tycker är väldigt roligt 
och ses som ännu ett kliv mot en klubb med aktiva medlemmar som kan erbjuda ett brett 
utbud.  

Slutligen vill Styrelsen TACKA alla som på olika sätt har arbetat med och bidragit till klubbens 
verksamhet under 2016. 
 



 
Agilitygruppen 
Sammankallande: Lollo Jönsson  

Agilitygruppen har under 2016 återupptagit aktiv status igen under ledning av Lollo, som 
även utnämnts som sammankallande för gruppen. Då agilitygruppen legat nere en tid blev 
första steget att analysera gruppens befintliga position och utefter detta göra kortsiktiga- 
och långsiktiga planeringar. I dagsläget verkar klubben inte ha någon utbildad 
agilityinstruktör eller tävlingsledare.  

Agilityhindren granskades och ett hinder behövde bytas helt på grund av säkerhetsrisk, vilket 
gjordes, samt behövde några hinder renoveras. En liten och tapper skara ställde upp och 
hjälpte till med renoveringen som, på grund av höstens kyla, kommer fortsätta snarast 
möjligt våren 2017. Under dessa träffar lyckades även gruppen värva en ny medlem till 
klubben och till agilitygruppen.  

Under slutet av året kom nya regelverk för agilitysporten ut som ska komma att gälla från 
och med 2017-01-01. Dessvärre innebär de nya regel- och storleksklassändringarna att vi på 
klubben inte längre har några godkända hopphinder att tillgå, samt är fästanordningarna till 
tunnlarna inte längre att använda på grund av säkerhetsskäl enligt regelverken.   
 

Draghundsgruppen 
Sammankallande: Emelie Nordfelt   

Draggruppen är nystartad och har inte haft någon verksamhet under 2016  
 

Utbildningsgruppen  
Sammankallande: Gunvor Jönsson 

I utbildningsgruppen har Gunvor Jönsson, Jan Mårtensson och Claes von Gegerfelt ingått. 

Gruppen har haft 1 st instruktörsmöten. 

Gruppen har under året anordnat 10 st kurser. Valpkurs 3 st, Allmänlydnadskurs 2 st och 
Rallykurs 3 st.  ”En timme med egen instruktör” med Elisabeth Mattsson har varit under 
våren.  Kul i skogen blev 2 st kurser som började den 2-3 januari 2016.  
Av dessa kurser som hållits är det 1 st valpkurs och 1 st allmänlydnad som har hållits av en 
inhyrd avtals instruktör, Martina Eberhard från Hörby BK.  
På dessa kurser har vi fått in 48 st nya medlemmar. 

4 st nyutbildade instruktörer har vi fått i år: Lena Mårtensson, Ann-Louise Jönsson, Emelie 
Knast och Jaqueline Döhle. Vi önskar dem alla lycka till.  

9 st träningsgrupper har varit igång under året. Spår, lydnad, rally, skott, sök och skydd.  



Instruktörer och träningsledare under året: Helena Berlin, Sandra Nilsson, Margareta 
Wertsberg, Elisabeth Mattsson, Marie Fredriksson, Anneli Carlsson, Lena Mårtensson, Emelie 
Knast, Hans-Åke Roy, Sven-Ingvar Olsson, Torsten Eriksson och Sanna Wendel.  
 

Info/IT-gruppen  
Sammankallande: Claes von Gegerfelt   

Gruppen har i första hand skött webbplatsen och under året varit behjälplig med HUG:s 
kurskallelser och administration. Tagit fram affischer för olika aktiviteter. Bistått med 
medlemslistor och utsändningar till medlemmar.  
 

Skyddsgruppen 
Sammankallande: Sanna Wendel 

I skyddsgruppen har Sanna Wendel, Joakim Wendel, Martin Sjölin, Robert Svensson, Susan 
Carlbom och Annica Mansfeld ingått. 
Skyddsgruppen har tränat 2 dagar i veckan, fredagar och söndagar. Mestadels har vi hållit till 
inomhus. Under sommaren tog vi ett uppehåll från träningen på klubben, och var på annat 
håll och tränade, för att återigen få miljöombyte.  

I år har två ekipage tävlat i svensk skydd. Susan och Grappo godkända i högre klass skydd, 
och Martin och Zting deltog på SM i Skydd.    
Jockes tjänstehund, Uffe, återigen godkänd uppkörning som polishund, och fortsätter att 
tjänstgöra.  
Annica och Kompiz har tävlat appellen och blivit uppflyttade.  
 

Frivilliggruppen 
Sammankallande: Lars Fredriksson 

46 Hvbataljonen har under året haft 6 träningstillfällen.  
DM kval har genomförts. 
Funktionskontroll har ställts in. 
 

Rallylydnadsgruppen 
Sammankallande: Marie Österberg Fredriksson 

I gruppen har Marie Österberg Fredriksson, Anneli Carlsson, Sandra Nilsson och Jaqueline 
Döhle ingått. 
Under våren hölls det två nybörjarkurser. I maj månad ordnades en officiell tävling med 80 st 
startande. Tack till alla funktionärer för er insats på vår tävling. Öppen träning på måndag 
kvällar under årets ljusa del har varit välbesökt. Under sommaren deltog ett ekipage från 
klubben på SM. I höstas hölls ytterligare en nybörjarkurs. I december månad arrangerade vi 
rallycupen i ridhus. Då deltog ekipage från Simrishamn, Skurup, Svedala, Ystad och Sjöbo BK. 
Klubbarna tävlar i lag och kämpar om ett vandringspris. Detta året vann Sjöbos lag! 



Många ekipage har under året skickat in sina fina resultat till barometern och det är 
glädjande. 
 

Köksgruppen 
Sammankallande: Ingrid Nordh 

I köksgruppen har ingått Inger von Gegerfelt, Margareta Wertsberg, Eva Lenneke, Eva Signal, 
Lena Mårtensson, Kerstin Nordbeck och Ingrid Nordh. 
Inger von Gegerfelt har ansvarat för inköp och ekonomi, Ingrid Nordh har varit 
sammankallande. 

Köket har varit öppet för försäljning under utställningen i somras, under flera MH och MT 
samt tävlingar. 
Mat har serverats till domare och funktionärer dessa dagar, samt till deltagare på ett par 
uppfödar-MH. 

Två paviljong-tak har inköpts. De gamla väggarna går att sätta på, och dessa tält med 
försäljning av kaffe, grillat m.m. blev mycket uppskattade nere på appellplanen under 
evenemang där. 

Köket har efter önskemål varit bemannat under några kursdagar, och har på begäran hjälpt 
till vid extra arrangemang; ex. medlemsmöten och kursavslutningar. 

Termostaten i kylskåpet i köket gick sönder under sommaren. Kylskåpet ställdes undan, och 
extrakylen som stod i förrådet sattes i köket. 

Köket vill också varmt tacka alla som vid behov ställt upp när extra hjälp behövts, ex med 
korvgrillning. 
 

Stuggruppen 
Sammankallande: Sven-Ingvar Olsson 

Under året har Sven-Ingvar Olsson sk, Claes von Gegerfelt, Hans-Åke Roy, Anders Lasson, 
Torsten Eriksson och Jan Mårtensson ingått i gruppen. Behjälplig med både arbete och 
material/materiel har Ruby Rydén varit. 

Stuggruppen har under året i första hand arbetat med utbyggnaden av handikapptoaletten. 
Men även sett till löpande underhåll. 
 

Lägergruppen 
Sammankallande: Torsten Ericsson 

Styrelsen beslutade, 16 02 22, om ett träningsläger i klubbens regi vecka 30 2016. I klubben 
finns en lägergrupp. I den har ingått Torsten Ericsson, sammankallande, Inger v Gegerfelt, 
Ruby Rydén, Bodil Gustavsson, Lena Mårtensson, Britt Bech, Tommy Bech och Ingrid Nord. 



Lägret hade 42 deltagare. Det var 6 husvagnar/husbil. Några deltagare sov över i 
klubbstugan. Deltagarna var indelade i fem grupper varav tre grupper med inriktning på spår 
och lydnad, en grupp för rallylydnad/lydnad och en för sök/lydnad. I varje grupp fanns en 
gruppledare. Alla deltagare hjälpte varandra. Var och en bidrog med sin kunskap och 
erfarenhet. Detta upplägg gjorde att inte några särskilda instruktörer fanns. Därför kunde 
kostnaden för deltagarna hållas nere till ett minimum. 

Tre kvällar erbjöds särskilda aktiviteter: Måndag kväll gick Ruby igenom de nya 
lydnadsreglerna. Bodil Gustavsson och Marita Bresche-Ryderwall hade ett upplägg med 
miljöträning och kul med hund. På onsdagen ledde Britt och Tommy Bech mingelträning med 
hund. Efteråt uppmärksammade vi Sjöbolägret 20 år med tårta och allsång. Den goda tårtan 
bjöd klubben på. Det var mycket uppskattat och ett mycket stort och varmt tack till styrelsen 
för det. Allsången leddes av Johan Haglund. Lägret avslutades med städning på lördag f m. 

Det samlade intrycket var ett lyckat läger med mycket nöjda deltagare. En sammanställning 
av deltagarnas utvärdering från lägret har lämnats till styrelsen. 
 

Mentalgruppen 
Sammankallande: Björn Olsson 

Under året har följande ingått i mentalgruppen: Björn Olsson, Jessica Alenius och Elisabeth 
Olsson. 

Vi har haft ett gott samarbete med några andra klubbar vad gäller utbyte av funktionärer för 
att kunna genomföra alla mentalprov under året. 
Vi har genomfört 4 ordinarie MH och 2 ordinarie MT. Utöver dessa har vi även haft 3 
uppfödar MH och 2 uppfödar MT. 

Björn har under hösten gått M3 utbildning och M5 – testledarutbildning och är nu godkänd 
testledare för MH. 
Elisabeth har under året blivit tävlingssekreterare eftersom det troligtvis kommer krävas för 
att i framtiden få registrera resultat. 

Figurraden är lagad upprepade gånger under året. 

Vi har ansökt om att få vara testbana för det ”nya MT:t” som ska provas inofficiellt nästa år. 

Vi har även i år haft god kontakt med jaktlaget då vi regelbundet kommunicerat med dem 
inför eventuella extra MH/MT. 
 

Tävlingsgruppen 
Sammankallande: Ruby Rydén 

Vi har under året genomfört 6 brukstävlingar och 2 lydnadstävlingar alla klasser. 
Appelltävling spår den 16 napril med 10 deltagare. Lägre klass spår19 mars med 13 deltagare 
och högre klassa spår 20 mars med 8 deltagare. Elitklass spår endast en dag den 3 
september med 12 deltagare. 



Lydnadstävling 5 april med 23 deltagare och 8 oktober med 32 deltagare. 
Patrullhund alla klasser den 22 september med 10 deltagare 

STORT TACK till alla som har hjälpt till på våra tävlingar. 
 

Markgruppen 
Sammankallande: Ruby Rydén 

I markgruppen har Ruby Rydén och Bodil Gustafsson ingått. 
Vi har bedrivit träning i Snogeholm, Ilstorp och Åsum. 

Vi har inte fått någon mark på Björka flygfält. 
Alla tävlingar har skett på mark som vi får låna av markägare i närheten. 
 

Utställningsgruppen 
Sammankallande:  

I utställningsgruppen har Ruby Rydén, Margareta Wertsberg, Jeanett Gerdin och Eva 
Lenneke ingått. 
Den 14 augusti hade vi en inofficiell utställning, alla valpar och raser. Vi hade ca 100 
deltagare. 
 

Medlemsgruppen 
Sammankallande: Jessica Olofsson 

Medlemsgruppen bildades hösten 2016 Med mig - Jessica Olofsson som ansvarig  
Jag har haft en medlemsträff där nya medlemmar var välkomna att föra sin talan om vad de 
önskade sig av Sjöbo BK 
Startade även upp promenader i Sjöbo Där alla är välkomna att göra oss sällskap  
Den första promenaden var den 11 oktober och har fortsatt varannan vecka (ojämn vecka) 
fram tills 6 december  
Gör ett juluppehåll fram till den 3 januari 2017 
Under våren 2017 kommer medlemsgruppen och aktivitetsgruppen att bli en o samma och 
vi kommer att samarbeta då det är närliggande grupper och går ihop i många sammanhang. 
 


