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Infobrev till SBK Malmös medlemmar maj 2015 
 
Styrelsen vill önska en trevlig sommar och delge er vad som hänt under våren, 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 man 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. 
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. 
 
Styrelsen har under våren arbetat med: 
Planering och renoveringen av storstugan som nu 
är färdigmålad. Toaletter, kök, styrelserum och 
lektionssal är på G. Många timmar gick åt för att 
strippa stugan – Tack alla som hjälpte till! Stort 
tack till er som kom och hjälpte till med möblering 
och påbörjad pyntning. Även golvet har fått en dos 
av polering. 
 
Rallyn har fått ett eget skåp och bord i hundstallet, 
nyckel dit kommer att hängas upp i hallen så att 
alla skall kunna hämta skyltar. 
Se bifogad fil om vad som är tänkt och skall tas 
upp på medlemsmötet den 10 juni kl.19.30 
Vår kanslist Jessica har under våren fortsatt att 
arbeta med vår hemsida parallellt med SM-sidan. I 
övrigt hjälper hon våra sektorer och ser till att 
stugan är ren och välkomnande. 

Lotta, EvaLena och Robert deltog på distriktets 
årsmöte. Intresserad av vad som hände gå in på 
distriktets hemsida. 
Lotta har varit på ordförandekonferens där hon 
informerade kort om SM. I övrigt handlade mötet 
om att ge distriktets deltagare på kongressen 
ansvarsfrihet om nya frågor dyker upp. 
 
Nya förslag till regler inom bruks, lydnad och rally 
diskuterades en helg i Höör. Distriktet har tagit 
med sig vad vi skåningar tyckte och i slutet av maj 
kommer beslut tas av kongressen. 
 
Hett tips! Du som gillar att träna och tävla lydnad, 
gå in och läs om de nya lydnadsprovsreglerna som 
kommer att gälla från år 2017. Det kommer att ta 
en stund att lära in vissa nya moment. Vi får be 
HUG att anordna en regelkväll med åtföljande 
inlärningsdiskussioner. 
 
Vi blir med förskola! Längst ner på vår appellplan 
kommer kommunen bygga en provisorisk förskola. 
De har i nuläget varit och tagit jordprover och lär 
sätta igång sitt arbete under hösten. 
 

 
 
SM 2015 
EvaLena vår SM-general har ständig kontakt med 
Malmö stad och de kommer bl.a. att bidra med 
läktare, bajamajor, avspärrningar mm... 
Alla tävlingsgrenar har sitt funktionärsteam täckt 
och tidsplaneringen börjar bli klar. Vi har en bra 
kontakt med en cateringfirma som kommer att 
hålla restaurangtält, kiosk och "korvaluda" på plats 
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från och med fredagen. Här går det även att äta 
frukost. 
Fredag kväll kommer Lasse Berggrensson att 
underhålla och på lördag kväll kommer Måns 
Persson och John Venkhiat att spela. Se mer på 
SM-hemsidan www.bruks-ipo2015.se  
 
Till skillnad från andra SM har vi för att locka 
Malmöborna till oss, allehanda uppvisningar under 
lördagen. Ex. fårvallning, mondeoring, polis, 
livräddning, vattenapportering, agility och såklart 
ponnyridning för barn. Även lite prova på 
rallylydnad vilket Ribersborgsstrandens 
hundförening hjälper oss med. 
 
Vi ser med glädje fram emot att du som kan 
komma ner på Ribersborg 26e och 27e augusti för 
att hjälpa oss bygga upp tävlingsarenan och vara 
med i gänget hör av dig till oss på 
sm2015@sbkmalmo.se     
 
Inom vår organisation finns olika kommittéer. 
Tack till alla er som engagerat sig och hjälp till! 
 
HUG Hundutbildningsgruppen 
HUG arbetar fortlöpande med klubbens kursutbud 
och instruktörsutbildningar. I vår 
hundutbildningsgrupp vill vi gärna vara flera för att 
få mer idéer och kunna utveckla vår kurs 
verksamhet. Utbildningsansvarig och 
kontaktperson är Emma Robertsson 
wannaseeyoudisco@hotmail.com  
 
Årets julklapp till våra instruktörer var ett föredrag 
av Åsa Jacobsson som uppskattades mycket. Det 
är alltid roligt att lyssna på en bra pedagog som 
vet vad hen talar om. 
 
HUG har under våren startat upp ca en valp- och 
en grundkurs per månad. I övrigt har vi haft 
rallykurs, lydnadskurser och aktivitetskurs. Vi har 
under våren också provat att hålla kurs dagtid 
vilket förhoppningsvis även kommer ske till hösten. 
TKs skiss över appellplan kommer göra det lättare 
för våra instruktörer att boka plats för sin kurs och 
kunna välja dag så att vi nyttjar appellplanen 
jämnt. 
 
Pia Forsberg avslutade sin allmänlydnads- 
instruktörskurs med 6 deltagare varav 4 från 
Malmö: Robin, Marina, Jocke och Danielle som 
alla blev godkända och är igång med att hålla kurs. 
Danielle blev härmed också Tävlingsinstruktör. 
 
Vi hoppas att vi under hösten har lika aktiva 
instruktörer så att vi kan starta upp kurser 
kontinuerligt. 
HUG samarbetar med Jessica som numera 
administrerar kursutbudet på hemsidan. 
 
Rallylydnaden ligger under HUG och det är för vår 
klubb fortfarande en ganska ny gren. Vår första 
träningsgrupp som startade upp hösten 2013 
håller igång och Hanna Olsson 
hanna_o@hotmail.com är kontaktperson för 
gruppen.  
 

Om du har idéer eller vill utbilda dig så kontakta 
Emma wannaseeyoudisco@hotmail.com  
I januari lånade klubben med hjälp av Charlotte på 
Vellinge ridcenter ett ridhus och genomförde en 
trevlig rallylydnadstävling. I Maj gick nästa tävling 
av stapeln och på denna hade vi tre personer som 
tränade på att bli skrivare. Till hösten kommer 
rallyn att arrangera ytterligare en tävling. 
 
Våra medlemmar Glenn Andersson och Janne 
Borggren kommer att hålla i en utbildningshelg i 
skyddsarbete sista helgen i Maj. Båda arbetar med 
utbildning inom polisen och har haft stora privata 
framgångar på tävlingsbanorna. 
 
 
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. Med dessa 
kunskaper i botten blir det sedan mycket enklare 
att träna agility. 
Sista helgen i maj blir det klubbmästerskap och du 
kan anmäla dig på anslagstavlan om du vill vara 
med. Det kommer också att finnas en blåbärsklass 
för dig som inte greppar de officiella klasserna. 
Under våren har sektorn genomfört 2 grundkurser, 
2 nybörjarkurser och träningsgruppen har varit 
aktiv. Vill du vara med kontakta Kathrin Runge 
kathrinrunge@hotmail.com  
 
 
TK Tävlingskommittén 
Under våren har vi haft appellklass, lägre och 
högre klass spårtävling. 
Sista helgen i maj går vår lydnadstävling av 
stapeln. Passa på att tävla på hemmaplan! 
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  
 
Malmö är en stor klubb med många 
träningsgrupper och mycket kurser. TK håller på 
att ta fram en appellplansskiss så att det blir 
enklare för alla att få tillräckligt med plats. 
 
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 Johnsson lars58@revinge.nu. Eva 
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Wallberg fördelar marken till grupperna 
info@rackson.se  
Vidare har också en materialansvarig 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 utbildningsansvarig på vår 
klubb: Emma wannaseeyoudisco@hotmail.com, 
Lotta Andersson i.a.artline@gmail.com eller Håkan 
Svärdh hakan.lex@telia.com  
 
För tillfället har vi ett antal klubbmedlemmar som 
utbildar sig till tävlingsledare: Jeannette Laine, 
Caroline Ekström, Jeannette Ekström, Catherine 
Kolander, Danielle Braender, Gosia Nowak, Leif 
Anderberg och Pia Forsberg. Domarna tillsätts av 
distriktet till officiella tävlingar. 
 
Lyckad kväll när Håkans grupp höll en 
träningstävling med 22 anmälda och god 
stämning. Kul att se en gammal medlem, Stellan, 

stå vid grillen efter att ha varit borta från klubben 
under några år. Bra träning fick Jeannette och 
Caroline som agerade tävlingsledare. 
 
Patrullhund 
Tävlingar inom patrull är få i Skåne men det bedrivs 
några läger i privat regi. I förra informationsbladet 
uppmanades man att kontakta sektionen vid intresse 
av att veta mer om patrull, intresset var lågt och 
därför har planerade aktiviteter ställts in och vi tittar 
på ett nytt tillfälle inför hösten. 

Den enda aktivitet som just nu är planerad är att 
Jonas Stål kommer vara kurschef på 
ungdomskurserna vid Hundtjänstskolan, Marma i 
sommar. 

 
Tävlar du? 
Klubben har ett antal vandringspriser. Statuterna 
finns i en pärm vid kansliet och inom kort också 
kompletta på hemsidan. Flitigt tävlande belönas i 

våra barometrar. Lämna dina tävlingsresultat på 
hemsidan senast 14 dagar efter tävling. 

 

 
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  
Lislzotte (Lotta) Andersson, utbildningsansvarig i.a.artline@gmail.com  
 
Till dig som vill läsa våra tidigare Nyhetsbrev, gå in på vår hemsida www.sbkmalmo.se. 
 

 
 
Välkommen att kontakta oss om du vill engagera dig! 
  
Danielle Braender, sekreterare                     danielle_braender@hotmail.com 
Lislotte (Lotta) Andersson, ordförande  i.a.artline@gmail.com 
 
 
 

                       ANNAT VIKTIGT! 

 

Kallelse till Medlemsmöte den 10 juni 2015  Kl. 19:30 
 

Midsommarfest Kl. 17:00 i klubbstugan 

På midsommarafton anordnar onsdagsgruppen en trevlig kväll på klubben. 
Alla som vill komma är välkomna. Vi bjuder på potatisen, allt övrigt tar var 
och en med sig efter smak och tycke.  
 
Anmälan görs på gruppsidan (Facebook) eller på anslaget som är uppsatt 
på klubben.  
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