
Verksamhetsberättelse för år 2013

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:

Ordförande Ulrika Jacobsson
Vice ordförande Marie Jönsson
Sekreterare Carina Lindström
Kassör Bengt Christensson
Ledamot Eva Lenneke

Rolf Olsson
Oliver Rasmusson

Suppleanter Johanna Johansson
Maria Persson
Lars Fredriksson

Hedersordförande Hans Thörn
Hedersmedlem Sture Lindberg

Antalet medlemmar under året har uppgått till ca 270 st.

Styrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden. Tre medlemsmöten har hållits.
Årsmötet den 25 februari, den 26 augusti informerade Henriette Bonde från länsstyrelsen
om djurskyddsregler gällande hund. Annandag jul anordnades en familjeträff med
tipsrunda och glögg. 
Två städdagar har anordnats, förutom städning in och utsida av stugan har låset till
garaget bytts ut och endast behöriga dit har fått nycklar. De ruttna flaggstängerna har
plockats ner.

Markbädden som klubben var ålagda att göra är färdigställd, även en kemfälla är
installerad under vasken i köket. Enligt krav från kommunen har ett service avtal tecknats
med företaget Effluxi Q för underhåll av kemfällan. Klubben har sökt och fått 30 000 i
bidrag från Sjöbo kommun till markbädden. Bidrag söktes även från sparbanken syd och
färs & frosta sparbanksstiftelse men fick där avslag. 

En ringvält är inköpt till att jämna appel planen med.

Klubben anordnade tillsammans med svenska kennelklubben och Sjöbo kommun två
föreläsningar på Flora biografen med temat ”konsten att köpa valp” och ”konsten att vara
en bra hundägare”. 

Slutligen vill styrelsen rikta ett stort TACK till alla som på olika sätt arbetat med och bidragit
till klubbens verksamhet under 2013.



GRUPPERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSER
 

Agilitygruppen
Oliver Rasmusson sk, Fredrik A, Leif P, Gunilla O, Jenny F, Kristina L, Johanna N-J,
Amanda T, Helle F, Elin I,
 
Vi har haft 1 fortsättningkurs i år.
 
Gruppen arrangerade en officiell tävling den 10e-12e maj. En trevlig tävling med många
tävlanden. Stort tack även till våra funktionärer!
 
Följande ekipage var med i den individuella tävlingen på Svenska Mästerskapen i
Falkenberg
14-16 juni: Oliver Rasmusson och Storm 20:e plats!
I lagtävlingarna hade klubben stor framgång:
Silver till "Jycklarna" representerat av Oliver Rasmusson och Storm!
STORT GRATTIS TILL ALLA FINA PRESTATONER PÅ SM!!
 
Vid Regionsmästerskapen i Ystad den 20:e oktober så blev Sydöstra 3:a i år!
 
Klubbmästare 2013
Small: Oliver Rasmusson och Storm
Medium: Oliver Rasmusson och Terry
Large: Jenny Fridh och Katja
 
Årets Agilityhund 2013
Vet vi ej för än i början på 2014!

Frivilliggruppen
Lars Fredriksson sk

46:e Hvbataljonen har under året har vi haft 6 st träningstillfällen + ett antal special inför
HV-skallet.
DM-kval inför 2014 genomfördes 121124 med 11 deltagare.
Funktionskontroll av 8 st hundar har genomförts.
Civil träning med bataljonens hundekipage är igång.
En omgång ur bataljonen har varit på HV-skallets utbildningskontroll i Örebro.
SBK har ändrat reglerna vid funktionskontroll och lokalklubbarna kan ej längre stå för
provet och får därmed ej heller den ersättning om 500:- man tidigare erhållit.
Tjänstehundsutbildning är igång med 7 ekipage och certprov planeras till slutet av Mars
20.



Info/IT-gruppen
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.
Åsknedslag under sommaren innebar att dator, modem, router och telefonen blev utslagna
på klubben. Dessa har ersatts med både nytt och gammalt. 

Köksgruppen
Ingrid Nordh sk, Inger von Gegerfelt, Margareta Wertsberg, Inger Hörnfeldt, Eva
Lenneke, Jeanett Gerdin, Carina Lindström och Ingrid Nordh. 
Inger von Gegerfelt har ansvarat för inköp och ekonomi. 

Köket har varit öppet för försäljning under MH och tävlingar, och serverat mat till domare
och funktionärer dessa dagar, samt till samtliga deltagare på ett par uppfödar-MH. 
Köket har varit bemannat under kursdagar när det varit mer än en kurs ”på gång”.
Köket har också på begäran hjälpt till vid extra arrangemang; ex. medlemsmöten och
kursavslutningar. 

Markgruppen
Lena Ytterberg sk, Bodil Gustavsson, Greta Svensson
Lena Ytterberg har under året varit sammankallande i kommittén och ansvarig för att
tillgodose klubbens behov av mark för tävling och träning. 
Bodil Gustavsson och Greta Svensson sköter kontakterna med Skogssällskapet/Harriet
vad gäller marken på Snogeholmsområdet. Detta är ett arbete som kräver planering och
god framförhållning. Bodil och Greta har skött detta arbete på ett förtjänstfullt sätt. 
Tack Bodil och Greta för era insatser under år 2013. 
Ruby Rydén fortsätter sitt arbete med att behålla och etablera nya kontakter med
markägare i området i samband med klubbens tävlingar. 
Tack Ruby för Dina insatser under år 2013. 
De markägare (15 st.) som under 2013 lånat ut mark till klubben för träning och tävling
uppvaktas med en julblomma/Amaryllis. Gåvan delades ut till markägarna av Ruby Rydén.
Tillgång till övningsfältet Björka som tillhör P7, har fördelats av tjänstehundansvarige inom
SBK-Skåne Kirsten Örnberg. 
Under år 2013 har vi haft tillträde till Björka för träning och tävling endast under hösten
2013. 
Vi erbjöds då tre (3) söndagar och fyra (4) lördagar. 
Följande har då gällt; 
Lokalklubbarna får inte själva ansöka om mark. 
Kirsten Örnberg tilldelas markerna av P7 och fördelar dessa mellan klubbarna. 
Kirsten Örnberg har sammankallat samtliga klubbar till möte 2 ggr. under året för att
fördela den mark som P7 tilldelat SBK-Skåne. 
Försvarsmakten ställer fr o m 2013 krav på att de lokalklubbar som har verksamhet på FM
marker ska lämna in namn och personnr på alla som deltar i kurserna. Se bifogat PM
2013-08-14. 



Deltagarlistor ska skickas in två veckor före varje kurstillfälle till P7 stabs e-mailadress. 
Tjänstehundsträning och tjänstehundskurser går alltid före i fördelningen. 
Lokalklubbarna kan inte räkna med att få mark till tävlingar utan får söka mark 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 inte framöver att tilldelas
mark av P7 Revingehed. 

Vår brukshundklubb är som alla andra år beroende av välvilligt inställda privata markägare
som frivilligt och gratis lånar ut mark till oss. 
Vi är oerhört tacksamma för deras fortsatta support och stöttning. 

Skyddsgruppen
Sanna Wendel sk

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

Skott träning har varit ett inslag i träningen en del söndagar, inför tävlingar.
I år har 2 av våra tävlingsekipage tävlat IPO och ett ekipage svensk skydd. 
Susan och Grappo har bestått IPO1 och IPO2. 
Robert och Zink har bestått IPO2 samt startat IPO3.
Martin och Zting tagit 2 Cert i Elit klass skydd denna höst. 
3 ekipage, Sanna-Kelli, Marie-Räzor  och Anneli-Rakelz, har gjort godkända BH prov. 
Jocke och Uffe har klarat uppkörningen till Polishund 2, högsta nivån.

Tävlingsgruppen
Ruby Rydén sk
Vi har under året genomfört 3 brukstävlingar, lägre och högre spår blev inställda på grund
av så mycket snö och 2 lydnadstävlingar alla klasser.
Appelltävling spår 13 april med 11deltagare. Elit klass spår 7-8 september med totalt 20
deltagare.
Lydnadstävling april med 40 deltagare och 29 september med 40 deltagare.
STORT TACK till alla som har hjälpt till på våra tävlingar. 

Km i lydnad för 2013, som Hans-Åke Roy och Margareta Wertsberg var ansvariga för,
vanns i nybörjarklass( lydnadsklass l) av Eva Lenneke med Ricco, tvåa Margareta
Wertsberg med Jazz. Lydnadsklass ll-elit vanns av Sandra Nilsson med Milo  som blev
klubbmästare, på andra plats kom  Barbro Cronqvist med Macke och på tredje plats kom
Ruby Rydén med Aili.
Appellklassen vanns av Margareta Wertsberg med Jazz, tvåa Jörgen Andersson med
Loffe och på tredje plats Eva Lenneke med Ricco
Årets klubbmästare i bruks blev Lena Jungvig med Cata, tvåa Inget Hörnfeldt med Jussi



och på tredje plats Torsten Eriksson med Azzi 
Bruksbarometern vanns av Ruby Rydén med Aili, tvåa Kirsten Wretstrand med Signe och
på tredje plats Hans-Åke Roy med Olex 
Appellklassen vanns av Carina Lindström med Razzel, tvåa Marie Jönsson med Yoe samt
på tredje plats Sandra Nilsson med Milo
Lydnadsbarometern vanns av Thomas Undenius med Olle, tvåa Elisabeth Olsson med Mio
och på tredje plats BarbroCronqvist med Macke
Årets nybörjare blev Elisabeth Olsson med Mio, tvåa Anneli Calsson med Rakelz och på
tredje plats Sanna Wendel med Kelli 
IPO vanns av Susan Carlbom med Grappo, tvåa blev Robert Svensson med Grand Lutins
Zink.

 


