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Infobrev till SBK Malmös medlemmar juni 2014 

Styrelsen vill önska en trevlig sommar och delge er vad som hänt under våren samt 
berätta om planerade aktiviteter på klubben under sommaren och början på 
hösten. 
 
 
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 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 som medlem när du vill även om du 
inte är med i någon träningsgrupp eller går kurs 
hos oss. Allt som krävs är medlemskap. 
 
Vi har en cafeteria på klubben där du kan förse 
dig med dricka och tilltugg. Om du har glömt 
träningsgodis så finns det i frysen. Priser hittar 
du vid disken. 
 

Hänt under våren…. 

Vi har haft en stugfixardag där medlemmar 
hjälpts åt och bl a städat och rensat hundstallet, 
förråden och rabatterna kring klubbstugan. 
Genom kontakt med Leif Larsson fick vi planat 
ut gamla agilitybanan och vi tog en chansning 
att räfsa ner gräsfrö. Ser ut som om duvorna 
blev gladast och ytterligare insatser behövs. 
Tänkt är att ena halvan skall vara till "rallyfolket" 
så att de slipper bära sina skyltar så långt och 
andra halvan till lekplats för övriga. Vi har sparat 
en del av agilityns avlagda hinder.   
  
 
 

 
 
Ett utbildningstillfälle med Jan Gyllensten för TK 
(tävlingskommitténs) medlemmar (55 pers kom). 
  
Ulrike Osterman föreslog och genomförde, med 
hjälp av flera medlemmar, en loppisdag på 
klubben.  Det var den första riktigt varma 
vårdagen som kan vara anledningen till att det 
var ganska knappt med besökare. 
  
Rensning av diverse gammal IT-utrustning. 
Inkoppling av nya skrivare med mycket 
färgpatroner, skänkta av kvällsposten genom 
Susanne Lindén.  
  
Etiska regler för sociala medier uppdaterad och 
utlagd på bland annat på Facebook. 
  
Vi har genom Annette Bodare tagit in en offert 
för storstädning an stugan med fokus på golven. 
Vi avvaktar dock med detta då eventuell 
uppfräschning av lokalerna kommer att ske 
genom Michele Mars som har kontakt med 
yrkesskola och vi väntar på offert på 
materialkostnader. Fläktservice stekbord 
genomförd. 
  
Rabatten på framsidan har fått nytt liv genom 
Irene Hallberg, Tereze Lindberg och Ingrid 
Jönsson som har fixat, skänkt blommor och 
planterat. 
  
Lotta och EvaLena har varit på 
ordförandekonferens där de informerade kort 
om SM. 
 
EvaLena har förberett eventuell anställning av 
kanslist via arbetsförmedlingen. Walter Hulphers 
myntade på årsmötet ”II” (ideella idioter) och 
önskade att styrelsen skulle ta kontakt med 
arbetsförmedlingen om kanslist. En av våra 
medlemmar var snabbare än styrelsen så efter  
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kontakt med arbetsförmedlingen och 
presentation på medlemsmötet ser vi fram emot 
att Jessica Sjöö skall börja hos oss som kanslist 
och lite allt i allo. Välkommen! 
 
Inventering av passerkort samt införskaffade av 
nya kort. 
  
Vi vill avtacka tre personer som lagt ner mycket 
tid och arbete för klubben och nu valt att avsluta 
sina uppdrag: 
Irene Malm, ansvarig för markan. 
Nina Palm. sammankallande i sponsorgruppen. 
Cina Josefsson, kontaktperson 
Studiefrämjandet.  
 
Vi har lånat ut vår klubbstuga till IPO VM den 27 
juni samt appellplan och stuga från den 30 
augusti till den 7 september dagtid till IPO VM 
deltagare.  

Polis SM                          

Polis SM kommer att vara på klubben 4- 7 sept. 
beslut togs ifjor på medlemsmöte att vi skulle 
hjälpa till. Klubben kan få inkomster på 
försäljning och i dagsläget behöver vi 
funktionärer till kaffe, kaka, glassstånd, samt 
hjälp med funktionärsmat och några 
spårtrampare till. 
 
Alla behövs! 
 
Vill du vara med? Kontakta Danielle Braender 
danielle_braender@hotmail.com  
eller Lotta Andersson i.a.artline@gmail.com  
  

SM 2015                      

EvaLena och SM Gruppen informerade om SM 
2015 på ett möte i Höör där Skånes klubbar var 
inbjudna. Vår arena kommer att vara på 
Ribersborg.  
 
Vi kommer att behöva många funktionärer med 
olika kompetens med viljan att göra detta till ett 
glatt evenemang. I dagsläget har vi de flesta 
tävlingsledare i brukset och uppletandet klara. 
Vi söker funktionärer inom olika områden. Det 
kommer att finnas uppdaterad information på 
vår hemsida.  
 
Vi har kontinuerlig kontakt med Malmö kommun 
som ser positivt på arrangemanget. 
 
 
 
 

Inom vår organisation finns olika 

kommittéer. Tack till alla er som 

engagerat sig och hjälpt till! 

HUG Hundutbildningsgruppen 

Vi arbetar fortlöpande med klubbens kursutbud 
och instruktörsutbildningar. I vår 
hundutbildningsgrupp vill vi gärna vara flera för 
att få mer idéer och kunna utveckla vår 
kursverksamhet. Utbildningsansvarig och 
kontaktperson är Tereze Lindberg 
tereze.lindberg@bredband.net   
 
I januari månad höll Jan Gyllensten från 
företaget Hundkompetens tre kvällar med 
fortbildning för våra instruktörer. Instruktörerna 
blev också bjudna på en inspirationsdag med 
Frisbeekastning med instruktör Susanne 
Lindberg. 
 
Tereze Lindberg och Mia Sandström har haft 
uppvisning på Kvarndalagården vilket blev 
mycket uppskattat. Djursjukhuset höll i början av 
juni en "föreläsning om sommarens faror" 
 
HUG har under våren startat upp ca 1 valpkurs 
och 1 grundkurs per månad. I övrigt har vi haft 
rally-, lydnads-, appell-, spår-, aktivitets-, agility 
samt skoj och trixkurser. 
 
Lislotte (Lotta) Andersson har blivit färdig som 
tävlingsinstruktörslärare och har som 
projektarbete tillsammans med Anna Jönsson 
utbildat tävlingsinstruktörer. 2 examinationer till 
Malmö Irene Hallberg har en inlämningsuppgift 
kvar innan hon kan ståta med sin titel och 
Danielle Braender blir klar när grundmodulen till 
allmänlydnadsinstruktör är avslutad.   
Allmänlydnadsinstruktörskurs pågår för Pia 
Forsberg 6 deltagare varav 4 från Malmö, 
Robin, Marina, Jocke och Danielle. 
 
Hanna Olsson är styrelsens och HUG’s kontakt 
med Studiefrämjandet. Hanna, tillsammans med 
Anders Rylander, tittar på förbättringar i 
hantering av databas och kursbeställningar. 
Hanna kommer också att skicka ut 
kursutvärderingar som ska läsas av två 
personer: Lotta och Tereze. Vi arbetar på hur 
detta skall gå till på smidigt vis. 
Anders har fortsatt med sitt arbete att lägga ut 
kurser på hemsidan. Vi hoppas att vi under 
hösten har lika aktiva instruktörer så att vi kan 
starta upp kurser kontinuerligt. 
  
Rallylydnaden ligger under HUG och det är för 
vår klubb fortfarande en ganska ny gren. Vår 
första träningsgrupp som startade upp i höstas 
håller igång och Hanna Olsson 
hanna_o@hotmail.com  är kontaktperson för 
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gruppen.  Om du har idéer eller vill utbilda dig 
så kontakta Tereze Lindberg  
tereze.lindberg@bredband.net 
Förutom kurser vilka löpande kommer upp på 
hemsidan kommer det bli en   
Rallylydnadstävling 15 aug. med möjlighet 
att prova på både agility och rallylydnad. 

Agilitysektorn 

I vår agilitysektor är de flesta 
instruktörer/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 och  
med dessa kunskaper i botten blir det sedan 
mycket enklare att börja träna agility.  
Agilityn har i Maj haft sin första klass 3 tävling.  
Ett stort arrangemang som drog många 
tävlande. 
Vill du vara med i agilitysektorn kontakta 
Katherine Runge kathrinrunge@hotmail.com  

Patrullhund 

Jonas Stål som blivit Malmös första instruktör 
och tävlingsledare Han arbetar på en plan för 
bruks Patrull hund 

TK Tävlingskommittén 

Under våren har vi haft appellklass, lägre och 
högre klass spår tävling samt lydnad alla 
klasser. 
I Malmö sköter TK 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. Gun 
Grysell är vår kontaktperson 
gungrysell@hotmail.com 
 
Vi har också markansvariga 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? Kontakta Lars lars58@revinge.nu  
 
Vi har också en materialansvarig, en 
köksansvarig och en person som har det 
övergripande ansvaret för att allt ska ske på 
bästa vis när vi har våra tävlingar. 
För att kunna hålla tävlingar behövs 
tävlingsledare och tävlingssekreterare. Dessa 
utbildas inom organisationen och det finns alltid 
plats för fler. Intresserad? Kontakta utbildnings 
ansvarig på vår klubb Tereze Lindberg, 
tereze.lindberg@bredband.net 
 
Domarna tillsätts av distriktet till officiella 
tävlingar. 

Tävlar du? 

Vi har ett antal vandringspriser. Statuterna finns 
i en pärm vid kansliet och inom kort också på 
hemsidan. 
Lämnar du in dina tävlingsresultat senast fjorton 
dagar efter tävling hamnar du på barometern. 

Styrelsen 

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

Kommande stora evenemang som SBK Malmö kommer att vara engagerade i 

Vill du vara med? Se kontaktuppgifter nedan. 
2014 IPO VM 9-14 sept                               goran.wessman@brukshundklubben.se  
2014 Polis SM 4-7 sept                               i.a.artline@gmail.com  
2015 Bruks & IOPSM                      evalena.cronhamn@telia.com 
 

Vi hoppas att du trivs hos oss!  Låt oss vara den ideella förening där alla hjälper alla! 

Tveka inte om du vill vara med - alla är välkomna och alla är värda att ha lika kul 

som vi!  

 

Välkommen att kontakta oss om du vill engagera dig! 
Danielle Braender, sekreterare                             danielle_braender@hotmail.com  
Lislotte  (Lotta) Andersson, utbildningsansvarig    i.a.artline@gmail.com  
 
Till dig som vill läsa våra tidigare Nyhetsbrev gå in på vår hemsida www.sbkmalmo.se  
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