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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2010 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: 
Ordförande  Margareta Wertsberg 
Vice ordförande  Lars Hörnfeldt 
Sekreterare  Carina Lindström 
Kassör  Olof Eliasson 
Ledamot  Ewa Samvik 
 Torsten Eriksson 
 Hans-Åke Roy 
Suppleanter  Ingemo Svensson 
 Lars Fredriksson 
 Eva Lenneke 
Hedersordförande  Hans Thörn 
Hedersmedlem  Sture Lindberg 
Antalet medlemmar har under året uppgått till ca 270 
Styrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden och 3 medlemsmöten 
samt en familjedag där medlemmarna fick prova på rallylydnad, agility och 
weightpulling. Höstfest i september.  
 
 
SEKTORERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSER 
 
Agilitysektorn 
Sammankallande: Jens Nilsson 
 
Vi har under det gångna året genomfört en nybörjarkurs, en fortsättningskurs och en 
tävlingsinriktad kurs. 
 
Vi har arrangerat en officiell tredagars agilitytävling den 6-8 augusti, en trevlig tävling 
med många tävlande från stora delar av Sverige samt även från Danmark. 
 
Följande ekipage var med i den individuella tävlingen på Svenska Mästerskapen i  
Karlstad 19-20 juni: Emelie Norrman och Magdha, 5:e plats!  

Kristina Landén och Toss, 7:e plats!  
Fredrik Albertz och Fly, 11:e plats!  

  Jens Nilsson och Silla. 
 
Även i lagtävlingarna hade klubben stora framgångar: 
Silver till ”Team Pro Plan” representerat av Fredrik Albertz och Fly, Jenny Fridh och 
Glimma samt Kristina Landén och Toss! 
Brons till ”The Hot Dogs” representerat av Jens Nilsson med Silla och Fonzy! 
 
STORT GRATTIS TILL ALLA FINA PRESTATONER PÅ SM!! 
 



Vid Regionsmästerskapen på hemmaplan den 23 oktober bärgade Sydöstra hem en  
övertygande seger! 
 
Den 27-28 november erbjöds träningsläger för våra flitiga funktionärer i nybyggda 
Lotushallen utanför Falkenberg för att utveckla våra färdigheter inför 2011. 
  
Klubbmästare 2010 
Small: Oliver Rasmusson och Storm 
Medium: Elin Ingvarsson-Frost och Samantha 
Large: Amanda Thelander och Vilja 
 
Årets Agilityhund 2010  
Small: Emelie Norrman och Sidney 
Medium: Susanne Nylén och Yatzi 
Large: Fredrik Albertz och Fly 
 
Under året som gått har flera championat erövrats till följande ekipage: 
• Emelie Norrman och Sidney har blivit Svensk Agility Champion samt  
  Svensk Hopp Champion. 
• Oliver Rasmusson och Storm har blivit Svensk Agility Champion samt  
  Svensk Hopp Champion. 
• Oliver Rasmusson och Fonzy har blivit Svensk Agility Champion. 
 
Frivilligsektorn 
Sammankallande: Lars Fredriksson 
 
12:e projektbataljonen har under året haft 4 st träningstillfällen. DM kval region 4 
genomfördes 101017 med 12 st deltagare. Från vår klubb deltog Ingemo Svensson 
med Tea. Funktionskontroll av 9 st hundar har genomförts. 
 
Markkommittén 
Sammankallande: Lena Ytterberg 
 
Kommittén har varit ansvarig för att tillgodose klubbens behov av mark för tävling och 
träning. 
 
Bodil Gustavsson sköter kontakterna med Skogssällskapet vad gäller marken på 
Snogeholmsområdet. Detta är ett arbete som kräver mycket planering och god 
framförhållning. Bodil har skött detta arbete på ett mycket förtjänstfullt sätt.  
Tack Bodil för Dina insatser under år 2010. 
Ruby Rydén fortsätter sitt arbete med att både bibehålla och etablera nya kontakter 
med markägare i området framförallt i samband med klubbens tävlingar.  
Tack Ruby för Dina insatser under år 2010. 
 
Mikael Bengtsson är driftsansvarig för stiftelsen Skånska Landskaps strövområden. 
 
Vi har under år 2010 även haft tillgång till mark för träning och tävling på P7:s 
övningsfält Björka. ”Trycket” på Björka-fältet är stort både från militären, jägarna och 
andra klubbar. Tillgång till mark för träning/tävling på Björka-fältet har under år 2010 
fördelats av tjänstehundansvarige inom SBK-Skåne Kirsten Örnberg.  



Följande har gällt för gäller 2010. 
• Lokalklubbarna skall inte själva ansöka om mark  
• SBK-Skåne kommer att tilldelas 20 tillfällen per område. 
• Kirsten Örnberg tilldelas markerna av P7 och fördelar dessa mellan klubbarna. 
• Tjänstehundsträning och tjänstehundskurser skall gå före i fördelningen. 
• Lokalklubbarna kan inte räkna med marker till tävlingar utan får söka marker 

på annat håll. 
• Eventuella ansökningar för DM/SM tävlingar kommer att tas med i 

Försvarsmaktens (FM) planering. 
• De klubbar som inte rättar sig efter de nya direktiven kommer ej framöver att 

tilldelas mark å P7 Revingehed. 
 
Vår brukshundklubb är som vanligt beroende av välvilligt inställda markägare som 
frivilligt och gratis lånar ut mark till oss. Vi är oerhört tacksamma för deras support. 
 
Mentalsektorn 
Sammankallande: Claes von Gegerfelt 
 
Sektorn har arrangerat egna MH 4 st 21.3, 30.3, 15.8, 25.9 och 1 MT 25.4 2010. 
Dessutom har vi för andras räkning anordnat 1 st MH AfH 22.4 och MT 2.10 AfH 
 
Sektorn har haft kursdeltagare med på distriktets utbildningsvecka: 
Olof Eliasson, Jessica Alenius och Jenns Städhammar. 
 
I sektorn har ingått: 
Claes von Gegerfelt sk 
Geornette Lindström sekr 
Ruby Rydén 
Lennart Hultqvist 
 
Stugsektorn 
Sammankallande: Hans-Åke Roy 
Värmepumpsbyte har skett i klubbstugan 
Städdagen samlade detta år ovanligt många klubbmedlemmar. Som vanligt 
städades klubbstugan både in- och utvändigt. 
Staketet runt apellplanen har lagats. 
Upprensning runt "rasterundan" har skett. 
Städning av förrådscontainern på apellplanen har utförts. 
Nytt "gömma sig bakom plank" har uppförts. 
Lekstugan har rivits och blivit bortforslad. 
Runt agilityförråden, traktorgaraget samt på parkeringen har uppröjning skett. 
Ny planbelysning har kommit på plats. Numera sitter det fyra strålkastare på varje 
stolpe istället för som tidigare tre. Detta innebär, att samtliga verksamheter på 
planen har betydligt bättre ljus för sin verksamhet. 
 
Efter en mängd av år som ansvarig för gräsklippningen på klubben har nu Sven-Ingvar 
Olsson avsagt sig detta uppdrag. Vi tackar för ett alldeles utmärkt utfört arbete under 
alla åren. 
 



Tävlingsförarsektorn 
Sammankallande: Ruby Rydén 
 
KM i bruks blev inställd på grund av för hög belastning på tävlingsansvarig. KM för 
2010 kommer att läggas under våren 2011. 
KM i lydnad den 30/10 med 9 deltagare, vanns i nybörjarklass (lydnadsklass l) av 
Torsten Eriksson med Azzi, lydnadsklass ll-elit vanns av Inger Hörnfeldt med Jussi, 
Thomas Undenius med Olle blev tvåa och på tredje plats kom Karin Nilsson med 
Ozzy. 
Lydnadsbarometern toppades i år av Thomas Undenius med Olle som får en 
inteckning i vandringspriset 
Bruksbarometern toppades av Hans-Åke Roy med Olex som också får en inteckning 
i vandringspriset. 
 
Tävlingssektorn 
Sammankallande Ruby Rydén 
 
Vi har under året genomfört 3 brukstävlingar och 2 lydnadstävlingar alla klasser. 
Appelltävlingen spår 18/4 med 8 deltagare. Lägre klass spår 27/3 och högre klass 
spår 28/3 inställda på grund av för mycket snö. Elitklass spår 4-5/9 med 14 deltagare 
varje dag. 
Lydnadstävling 24/4 med 19 deltagare totalt i alla klasser samt 16 oktober med 52 
deltagare totalt i alla klasser. 
17-19/9 anordnade Sydöstra Skånes BK tillsammans med Ystads BK SM för 
Rottweiler i spår och sök alla grenar. Ystad ansvarade för söket och Sydöstra 
spåren. 
Hans-Åke Roy med Olex blev Svenska Rottweilermästare i högre klass och Malin 
Olofsson med Mysak i lägre klass. 
Tävlingen blev lyckad tack vare alla som ställt upp med att leta sponsorer och eget 
arbete. 
STORT TACK till alla som har hjälpt till på alla tävlingar. 
 
Utbildningssektorn 
Sammankallande: Gunvor Jönsson 
 
Övriga medlemmar; 
Daniel Jonsgården 
Torsten Ericsson 
 
Utbildningssektorn har samordnat följande kurser under år 2010 
(OBS! ej Agility och tjänstehundverksamheten) 

• 3 valpkurser 
• 7 allmänlydnadskurser (där av 2st fort.) 
• 3 tävlingslydnad (där av 1st fort.) 
• 1 rallylydnad 
• 1 spår 
• 1 sök 
• 2 klickerkurser 
 

Totalt 18 kurser 
 



Verksamma instruktörer år 2010; 
Margareta Wertsberg x 3 kurser, Helena Berlin x 2 kurser, Hans-Åke Roy x 2 kurs, 
Jessica Alenius x 1 kurs, Bodil Gustafsson x 1 kurs, Marita Bresche-Rydervall x 2 kurs, 
Clas Svensson x 1 kurs, Jenns Städhammar x 6 kurser.  
 
Totalt: 8 instruktörer har varit aktiva  
 
Utvärderingar: 
 
Under året har deltagarna fått fylla i utvärderingar på 15 av kurserna. Sammanlagt har 
93 deltagare lämnat utvärdering. Resultatet från utvärderingarna visar  b l a att 
 
93 % tycker att utbildningen har motsvarat deras förväntningar mycket bra 
89 % har upplev kontakterna med klubben som mycket bra 
98 % tycker att instruktörens kunnande har varit mycket bra 
94 % tycker att instruktörens förmåga att lära ut har varit mycket bra och 
alla har svarat att de gärna rekommenderar klubbens kurser till vänner och bekanta. 
 
(Procenttalen redovisar andelen som svarat 4 eller 5 på en 5-gradig skala där 1 är dåligt 
och 4-5 är mycket bra.) 
 
Utbildningssektorn har deltagit i kursavslutningarna genom att hålla i utvärderingarna 
samt organisera förtäring i samråd med respektive instruktör. 
 

• Vi har under året haft 1st instruktörsmöte och det var på hösten. 
• Marianna Wennsbo går instruktörsutbildning som snart är färdig. 
• Jenns Städhammar går steg 2 utbildning. 

 
Slutligen vill utbildningssektorn rikta ett jättestort tack till alla våra 
instruktörer. De har genomfört så många som 18 kurser under året. 
Utvärderingarna visar också att näst intill samtliga deltagare har varit 
mycket nöjda med utbildningen. De ger därmed våra instruktörer bästa 
möjliga betyg. 

Slutligen vill vi tacka Gunvor för den tiden och allt arbete du lagt ner på 
utbildningssektorn som sammankallande. Vi är tacksamma för att du 
ställer upp och hjälper oss ett tag till. 


