
SYDÖSTRA SKÅNES BRUKSHUNDKLUBB
- Lokalavdelning av Svenska Brukshundklubben -

VERKSAMHETSBERÅTTELSE FÖR ÅR 2009

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:

Ordförande Mikael Löfberg
Vice ordförande Lars Hörnfeldt
Sekreterare Sanna Wendel
Kassör Olof Eliasson

Ledamot Ewa Samvik
Stefan Nyqvist
Roland Månsson

Suppleant Irene Norrman
Ingemo Svensson
Lars Fredriksson

Hedersordförande Hans Thörn

Hedersmedlem Sture Lindberg

 Antalet medlemar har under uppgått till 286

Styrelsen har haft 12 protokollförda sammanträden och 2 medlemsmöten

SEKTORERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSER

Agilitysektorns verksamhetsberättelse 2009
Sammankallande: Jens Nilsson

Vi har under det gångna året genomfört två nybörjarkurser och en fortsättningskurs.

Vi har arrangerat en officiell tävling den 2-3 augusti, en trevlig tävling med många 
tävlande.

Följande sju ekipage kvalificerade sig individuellt till Svenska Mästerskapen i 
Karlskrona 13-14 juni: Fredrik Albertz och Fly, plac. 12.

Jenny Fridh och Glimma.
Emelie Norrman och Magdha.
Susanne Nylén och Yatzi, plac. 10.
Johanna N. Johansson och Sjöberg.
Jens Nilsson och Musse.
Jens Nilsson och Silla.



Även i lagtävlingarna var klubben representerad:
”Team Pro Plan” med Fredrik och Fly, Jenny och Glimma samt Kristina Landén och 
Toss.
”Chat” med Jessica Svensson och Calvin samt Kerstin Ljung och Tingeling.
”Råttjägarna” med Emelie Norrman och Magdha samt Susanne Nylén och Yatzi.
”Ågren” med Jens Nilsson och Silla.
”De fyra små” med Jens Nilsson och Musse, plac 4.

Mycket glädjande är att så många ekipage har lyckats kvalificera sig till SM. Rekord 
med tio ekipage totalt.  

Vid Regionsmästerskapen i Ystad den 24 oktober bärgade Sydöstra hem segern.

I den individuella delen av Regionsmästerskapet som utsprides på sex deltävlingar i 
regionen vann Oliver Rasmusson och Fonzy i small. 

Under året som gått har fyra championat erövrats till följande ekipage:
Emelie Norrman och Magdha har blivit Internationell Agility Champion.
Kristina Landén och Toss har blivit Svensk Hopp Champion.
Johanna N. Johansson och Sjöberg har blivit Svensk Agility Champion samt 
Svensk Hopp Champion.
 
Klubbmästare 2009
Small: Jens Nilsson och Silla
Medium: Camilla Norrman och Tyra
Large: Fredrik Albertz och Fly

Årets Nybörjare 2009
Small: Emelie Norrman och Fiha
Large: Kristina Landén och Kate

Årets Agilityhund 2009 
Small: Jens Nilsson och Silla
Medium: Emelie Norrman och Magdha
Large: Fredrik Albertz och Fly

Verksamhetsberättelse för frivilligsektorn 2009
Sammankallande Lars Fredriksson

13 komp  har under året haft 3 st träningstillfällen.
Ny utbildning med 13 hundförare startade 081004 och genomfördes 2009.
2 st med höftledsfel.1 st uteblev. 1 st hoppat av. 1 st avliden. 
Certprov genomfördes 9-10/5-2009 på Björka. Gratulerar Malin och Ingemar till 
godkänt certprov.
Certprov genomfördes i Önnarp 28-29/11-2009. Gratulerar Krister till godkänt 
certprov.
Totalt 3 godkända ekipage till vår klubb.



DM Kval Bevakning för SM har tävlats av Lena Jungvig och Ingemo Svensson.
SM deltagande av Lena Jungvig med en hedrande 18:de plats.
DM kval region 4 genomfördes 091018 med 11 st deltagare.
Funktionskontroll blev ej genomförd pga KFÖ.

Verksamhetsberättelse för tävlingsförarkommittéen 
2009
Sammankallande Ruby Rydén

KM i bruks den 30 maj med 5 deltagare i appell spår vanns av Anneli Carlsson med 
Stella, tvåa Malin Olofsson med Mysak och trea Eva Lenneke med Rufus. I övriga 
spårgrenar deltog 8 stycken. Där vann Thomas Undenius med Olle, tvåa Carina 
Lindström med Hvilda samt Inger von Gegerfelt med Tuxi på tredje plats.
KM i lydnad den 31 maj med 10 deltagare vanns av Marita Gimser med Änzo, tvåa 
Inger Hörnfeldt med Jussi samt Jeanette Gerdin med Alexis på tredje plats.

Lydnadsbarometern toppades i år av Carina Lindström med Hvilda, som får en 
inteckning i vandringspriset
 Bruksbarometern toppades av Thomas Undenius som också får en inteckning i 
vandringspriset.

Verksamhetsberättelse för Mentalsektorn 2009
Sammankallande Claes von Gegerfelt

Sektorn har arrangerat egna MH 4 st och 1 MT under 2009.
Dessutom har vi för andras räkning anordnat 3 st MH
Banan har uthyrts under året 1 gång till AfR
Vi har justerat overallen (dumpe) och haft lilla bytet på service.
Flockfigur har tillverkats.
Lars Fredriksson har börjat med att motorisera skramlet för MT.

Sektorn har haft kursdeltagare med på distriktets utbildningsvecka.

I sektorn har ingått:
Claes von Gegerfelt sk
Geornette Lindström sekr
Ruby Rydén
Lennart Hultqvist



Verksamhetsberättelse för tävlingssektorn 2009
Sammankallande: Ruby Rydén

Vi har under året genomfört 6 brukstävlingar och 2 lydnadstävling alla klasser.
Appelltävlingen spår 15 mars med 15 deltagare. Lägre klass  spår 2 maj med 15 
deltagare samt högre klass spår 3 maj med 11 deltagare. Elitklass spår 5-6 
september med 13 deltagare varje dag. Lydnadstävlingen 26 juni med 60 deltagare 
totalt i alla klasser, samt lydnadstävling 4 oktober med 55 deltagare totalt i alla 
klasser.
Patrik Asplund är återauktoriserad som tävlingsledare för brukstävlingar.
Ett stort antal medlemmar har ställt upp som figuranter. STORT TACK.

Verksamhetsberättelse Markkommittén 2009
Lena Ytterberg har under året varit sammankallande i kommittén och 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 2009.
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 2009.

Mikael Bengtsson är numera driftsansvarig för Region Skåne´s samtliga 19 
strövområden.
Den uppgift som tidigare handlagts av Margareta Edlund.  
Mikael B. väntar på direktiv/beslut från sin uppdragsgivare dvs. Region Skåne gällande 
den avgift som beslutades år 2008. Det är endast sök-gruppen som ibland utnyttjat 
Vedema-området.

Vi har under år 2009 även haft tillgång till mark för träning och tävling på P7:s 
övningsfält Björka. ”Trycket” på Björka-fältet är väldigt stort numera i förhållande till 
tidigare år, både från militären, jägarna och andra klubbar. Tillgång till mark för 
träning/tävling på Björka-fältet har under år 2009 fördelats av tjänstehundansvarige 
inom SBK-Skåne Kirsten Örnberg. 

Samtliga klubbar kallades till informationsmöte på P7 Revingehed måndagen den 
12 oktober
Följande gäller fr o m 2010.

 Lokalklubbarna behöver INTE ansöka om marker för våren 2009.
 SBK-Skåne kommer att tilldelas 20 tillfällen per område.
  Ingen hänsyn kommer att tagas till klubbarnas planerade tävlingar. 
 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 sina 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 denna information kommer ej framöver att 
tilldelas statlig mark å P7 Revingehed.

Med andra ord så förstår alla att det nu är av yttersta betydelse att vi får all den hjälp 
som vi kan behöva för att hitta träningsmark.

Verksamhetsberättelse för utbildningssektorn 2009
Sammankallande Gunvor Jönsson

Övriga medlemmar;
   Daniel Jonsgården
   Eva Schömer

Utbildningssektorn har samordnat följande kurser under år 2009
(OBS! ej Agility och tjänstehundverksamheten)
 5 valpkurser
 7 allmänlydnadskurser 
 3 tävlingslydnad

Totalt 15 kurser        

Verksamma instruktörer år 2009;
Margareta Wertsberg x 3 kurser, Karin Svensson x 1 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 1 kurs, Clas Svensson x 1 kurs, Jenns Städhammar x 3 
kurs, Alf Carlshaf x 1 kurs
Totalt: 10 instruktörer har varit aktiva 
    

2009 fick klubben 6 st. nya steg 2 instruktörer; Jessica Alenius, Elisabeth 
Mattson, Helena Berlin, Marita Ryderwall, Margaretha Wertsberg och Bodil 
Gustavsson. Birgitta Wallin var lärare.

Elisabeth Mattsson har gått den långa och intensiva klickerutbildningen från 
Canis. Som hon sen ska vidarförmedla som lärare till andra instruktörer i och 
utanför klubben.

Vi har fått 2st nya instruktörer, Alf Carlshaf och Jenns Städhammar.

2st utav våra instruktörer har gått rapportspecial och 2st. har gått M3.

Vi har under året haft 2st instruktörsmöten den 23/2 och den 2/12



Kökskommittèn med Margareta Wertsberg som sammankallande 
Köket har under året bistått med kaffe ,mat och dyligt till olika aktiviteter inom klubben 
på tävlingar. MH och olika kurser.

Styrelsen vill tacka samtliga medlemmar som ställt upp i 
olika sammanhang för klubben - TACK

TACK FÖR ÅRET SOM GÅTT - 2009
Och varm välkomna till ett nytt !!

Mikael Löfberg Lars Hörnfeldt

Sanna Wendel Olof Eliasson

Ewa Samvik      Roland Månsson Stefan Nyqvist


