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Infobrev till SBK Malmö’s 

medlemmar  
 

Hej! Nytt år, ny styrelse! 
 
Vi i den nya styrelsen har startat upp med ett möte då vi utsett olika ansvarsområden. 
Robert Kling har fått hjälp av Annette Bodare i sin kassörsroll och Danielle Braender fortsätter som 
sekreterare. EvaLena Cronhamn (SM general 2015) och Stefan Månsson sköter våra 
kommunkontakter. Hanna Olsson är vår kontakt med studiefrämjandet och rallylydnadens 
träningsgrupp. Jessica Sjöö har som huvuduppgift att hålla kontakt med hemsidans "ideella arbetare" 
Anders Rylander och Lars Olsson. Ordförande Lislotte (Lotta) Andersson hjälper Tereze Lindberg med 
att ta över utbildningsansvaret. 
 
Under året kommer klubben att vara värd för polis SM och 2015 kommer vår klubb att vara huvudvärd 
för SM Bruks och IPO. DESSA ARRANGEMANG KRÄVER STORA INSATSER. 

 
Vi vill med detta brev informera er medlemmar om hur vår klubb fungerar och vad som är på 

gång framöver.  
 

                                        Vår klubb är ständigt under förändring! 
Brukshundklubben är och vill vara en ideell förening där medlemmar engagerar sig som funktionärer vid 
tävlingar, hjälper varandra med hundträning och delar kunskap.  
Instruktörerna/handledarna har samma utbildning oavsett i vilken landsända de bor i. Utbildningarna 
innehåller kunskap om hur hundar lär sig och deras mentalitet. Våra instruktörer utbildas också via 
Studiefrämjandet i ledarskap och pedagogik.  
 
Dessa gedigna utbildningar och våra medlemsförsäkringar gör att du kan känna dig trygg hos oss.  
Inom SBK tävlar vi inom många olika grenar. Blir du en engagerad hundägare kan du se fram emot att 
alltid ha något kul att göra.  På vår klubb tränar du givetvis när du vill även om du inte är med i någon 
kurs eller träningsgrupp, du behöver bara vara medlem. 

 
Markan och stugan 

Vi har en cafeteria på klubben där du kan förse dig med dricka och tillbehör, har du glömt träningsgodis 
så finns det i frysen, priser ser du vid disken.  
 
Irene Malm sköter vår marka idag, en önskan från henne och styrelsen, är att om vi besöker köket så 
återställer vi det i det skick vi önskar återse det. Rent, inplockad disk i skåpen, tömda termosar o.s.v. 
Glöm inte att detta är vår gemensamma klubb, det finns ingen anställd som plockar upp efter dig.  
 
Klubben har en städhjälp, Petra Grönkvist, som gör en övergripande insats varje vecka.Alla 
träningsgrupper har ansvar en månad per år att tömma papperskorgar och fylla på med tvål och papper 
på toaletterna. 
                               
Inom vår organisation finns olika kommittéer 
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HUG Hundutbildningsgruppen 
Ny utbildningsansvarig är Tereze Lindberg: 
tereze.lindberg@bredband.net  
HUG arbetar fortlöpande med klubbens 
kursutbud och instruktörsutbildningar. Under de 
senaste åren har vi haft två fortbildningskurser 
för våra instruktörer, allt för att ge våra kursare 
bättre utbildningar. Vi har begränsat antalet 
deltagare till max 8 per instruktör, allt för att 
kunna ge så personlig träning som möjligt. Vi 
vill att de som går kurs hos oss skall förstå hur 
en hund lär sig så att de kan få ett bra liv 
tillsammans. Vi vill också att de skall trivas hos 
oss och komma tillbaka på fler kurser eller 
engagera sig i klubben.                    
 
Alla behövs! 

I vår hundutbildningsgrupp vill vi gärna vara 
flera för att få mer idéer och kunna utveckla vår 
kursverksamhet. 
 
Rallylydnaden ligger under HUG och det är för 
vår klubb en ganska ny gren. Vi har sen hösten  
2013 vår första träningsgrupp vilket är 
spännande och vi ser fram emot att det blir fler 
som engagerar sig i den här grenen. 
Kontaktperson Hanna Olsson: 
hanna_o@hotmail.com  
 
Våra instruktörer har fram tills nyligen endast 
fått en lägre ersättning eller milersättning. Det 
nya inom SBK är avtalsinstruktör, dessa 
utbildas inom SBK och arbetar sedan som 
egenföretagare mot en timlön. Vi inom 
Malmöklubben önskar fortsätta som tidigare 
men har beslutat att en bättre ersättning utgår 
till våra instruktörer. 
Om du har idéer eller vill utbilda dig så kontakta 
Tereze Lindberg: 
tereze.lindberg@bredband.net 
 
Patrullhund 
Nytt från år 2013, patrullhund och Malmö har 
fått sin första instruktör och tävlingsledare. 
Jonas Stål: jonas.stal@gmail.com 
Jonas kommer att planera och genomföra 
utbildningar mot patrullhund och tjänstehund. 
 
Agilitysektorn 
I vår agilitysektor är de flesta 
instruktör/handledare eller 
allmänlydnadsinstruktör i botten. Detta ser vi 
som en styrka då de har en gedigen 
hundkunskap. Agilityn är en stor tävlingsgren 
som engagerar många. I Malmö har vi börjat 
med grundkurser som är riktade mot agility, 

med dessa kunskaper i botten blir det sedan 
mycket enklare att träna agility.  
Agilityn anordnar också tävlingar, alla som vill 
är välkomna att delta som funktionärer oavsett 
kunskap, alla behövs. 
Vill du vara med, kontakta Kathrine Runge: 
kathrinrunge@hotmail.com  
och Susanne Nilsson: solia214@hotmail.com  
 
TK Tävlingskommittéen 
I Malmö sköter den allt som har med 
tävlingsverksamheten att göra.  
Alla våra träningsgrupper inom spår, rapport, 
sök, skydd, IPO, lydnad och rallylydnad har en 
representant och alla dessa grupper har ansvar 
för var sin tävling under året.  
Vill du komma med i en träningsgrupp? Det 
krävs att du och din hund kan en del grunder 
som inkallning, bra kontakt, grundläggande 
kunskaper i inlärning och att du engagerar dig i 
dina träningskompisar. Träningsgrupperna har 
inga instruktörer utan alla hjälper alla. 
Numer har också träningsgrupperna vars en 
månad att tillse att stugan är inbjudande för oss 
andra. Kontaktperson Gun Grysell: 
gungrysell@hotmail.com  
 
Vi har också en materialansvarig i Håkan 
Persson som tar fram allt från spårpinnar till 
hinder. För att kunna hålla tävlingar behövs 
tävlingsledare och tävlingssekreterare. Dessa 
utbildas inom organisationen och det finns alltid 
plats för fler. Intresserad? Kontakta 
utbildningsansvarig på vår klubb, Tereze 
Lindberg: tereze.lindberg@bredband.net  
 
Domarna tillsätts av distriktet till officiella 
tävlingar. 
 
Mark 
Vi har också en markansvarig som håller 
kontakt med de markägare där vi har tillstånd 
att träna. Råkar det vara så att du har kontakter 
med markägare som är villiga att låna ut 
träningsmark tas detta tacksamt emot. 
Lars Johnsson:  lars58@revinge.nu är 
klubbens kontaktperson. 
 
Tävlar du? 
Vi har ett antal vandringspriser. Statuterna finns 
i pärm vid kansliet och inom kort också på 
hemsidan. Lämnar du in dina tävlingsresultat 
senast fjorton dagar efter tävling hamnar du på 
barometern. 
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Sponsorgrupp 
Malmö kommer att stå som värd för Polis SM 
2014 & SM Bruks/IPO 2015. Inför så stora 
evenemang kommer vi att vara beroende av vår 
sponsorgrupp vars sammankallande är 
Christina Palm, kajsanina@hotmail.com 
Arbetsgruppen tar tacksamt emot förslag om 
hur vi kan få fler att sponsra klubben. 
 
 

Styrelsen 
Vår styrelse fungerar enligt stadgarna. 
Styrelsen har beslutanderätt och sköter 
övergripande kontakter med utomstående, 
fördelar arbetsuppgifter till grupper och 
kommittéer samt beslutar om frågor som 
grupper/kommittéer/medlemmar önskar få till 
stånd. 
 
 

 
 

Stora evenemang som Malmö BK kommer att vara engagerade i är följande: 
 
Vill du vara med? Kontakta nedan: 
 
2014 Polis SM 4-7 september 
Kontaktperson Lislotte Andersson: i.a.artline@gmail.com  
 
2015 Bruks & IPO SM 28-30 september   
Kontaktperson: Evalena Cronhamn evalena.cronhamn@telia.com  
 
 
Den 8 mars kl. 14:30 kommer domare och gruppansvariga från FCI IPO (ca 70 personer) till klubben på 
besök och informationsmöte.  
FCI IPO Championship arrangeras av SBK Centralt 9-14 september på Malmö Arena.  
 
 

Vi hoppas att du trivs hos oss! 
 

Tveka inte om du vill vara med, alla är välkomna och alla är värda att ha lika kul som vi.  
Låt oss vara den ideella förening där alla hjälper alla. 

 
Välkommen att kontakta oss om du vill engagera dig: 
 
Danielle Braender Sekreterare  danielle_braender@hotmail.com  
Lislotte (Lotta) Andersson ordförande SBK Malmö i.a.artline@gmail.com  
 
 
 
 

 


