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Infobrev till SBK Malmö’s medlemmar oktober 2015 
 

Hösten är här, hittills med ett härligt hundträningsväder! 
 

VI FYLLER 75 I ÅR! 

 
 
Efter detta SM-år bestämde vi oss för att fira vårt 75-årsjubileum på Annandag jul då "ALLA" ändå 
är på väg till klubben för vårt sedvanliga annandagsfirande. 11.00 serveras brunch.  Du som är ny 
eller gammal på klubben skicka ett roligt bildminne / kort historia från din tid på klubben till 
kansli@sbkmalmo.se 

Låt oss göra denna dag till ett lattjo lajbans minne! 
 

 
 
 
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 och har du glömt 
träningsgodis så finns det i frysen. Priser ser du 

vid disken. 
 
Hänt under vår och sommar 

Torsdagsguppen med Stefan Månsson i spetsen 
har renoverat styrelserum och lektionssal. Vi ser 

fram emot lite dåligt väder för då kommer vår 
målerifirma att fixa kök och toaletter om ingen av 
våra medlemmar hunnit före. Färg och penslar 
finns om du är hugad.  

Vi har nu ett bord som kan användas till 
krypövningar och fjärrdirigering.  
Helt plötsligt visade det sig att vi blivit med 
hustomte ... Sladdar var uppfästa, lampor var på 
plats, element satt på sin plats m.m. – Blir man 

glad eller blir man glad när en medlem tar eget 
initiativ och fixar!?! Tomten heter Sven. 
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Lars-Erik har skänkt nya pappershållare till 
toaletterna, tack! Dessa sätts upp efter vi målat.  
 

Lars-Erik och vänner kommer att träna race på 
klubben vissa lördagseftermiddagar. Alla är 
välkomna att se på och ev. prova. Dagarna läggs 
ut på Face book SBK Malmö sidan.  

 
Rallyn har fått ett eget skåp och bord i hundstallet. 
Nyckel dit hänger i hallen så att alla skall kunna 
hämta skyltar. 
Vi var ett gäng som fyllde i alla kaninhålor på 

appellplanen inför SM. I fortsättningen ser vi 
framemot att alla medlemmar fyller i hålen vid 
behov. Det kommer att finnas sandsäck vid agility 
containern och vid hundstallet. 
 

 
Vår kanslist Jessica, som vi får behålla ytterligare 
minst ett år, har varit en klippa med förberedelser 
inför SM. I övrigt hjälper hon våra sektorer och ser 
till att stugan är ren och välkomnande. Jessica 

scannar också in alla tavlor som tagits ner från 
väggarna. Dessa kommer så småningom att visas 
på TVn och sitta i fotoalbum. 
 
Lars Olsson kvalade till VM IPO för 

Risenschnautser och kom 3:a.STORT GRATTIS! 
 
För att vi skall få vår klubbmiljö att vara trivsam,  
kommer vi att sätta datum för vår och höstfixar 
dagar.  

 
Lotta, EvaLena och Robert deltog på distriktets 
höstmöte. SBK centralt har tillsatt en 
marknadsföringsman, som undersöker hur våra 

klubbar fungerar. 100 000 medlemmar är det mål 
som SBK vill nå. Intresserad av vad som mer 
hände gå in på distriktets hemsida.  
 
Sponsorer 

Vi arbetar ständigt med att skaffa sponsorer till vår 
verksamhet. Evidensia är en av de som sponsrar 
och som våra valpkursare får besöka.  
Vi väntar också på att få till ett samarbete med 
Arrak outdoor kläder som är funktionella för oss 

hundägare. Vi återkommer på hemsidan med ett 
förhoppningsvis bra avtal. 
Alla våra sponsorer kommer att visas på vår TV 
som skall vara påslagen kvällstid på vardagarna. 
Siste man stänger av och drar ner rullgardinen. 
 
Ett 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. HUG 

anordnar en regeldag den 28 november  med 
efterföljande inlärningsdiskussioner.  
 
Vi är med dagis! Längst ner på appellplanen står 

nu ett provisoriskt dagis. Utsikten har försvunnit 

men ska vi se något positivt med det så är det 
möjligheten att vi får hjälp av deras belysning och 
möjligen även lite lä när det blåser från havet. 
 

 
 
SM 2015 

Styrgruppen tackar och bugar! Vi – SBK Malmö – 

gjorde det igen! 
Alla delar av SM har fått beröm från SBK centralt, 
SKK och Malmö kommun som vi tackar för all 
hjälp. Vanliga hundägare som normalt finns på 

Ribersborg var imponerade både av tävlingarna 
och uppvisningarna. Många har också 
kommenterat att det var så välstädat redan på 
måndagen. 
 

Det visar sig att när det gäller så är Malmö’s 
medlemmar på hugget och de visar prov på 
kamratlighet och klubbanda. Av de ca 260 
funktionärer som hjälpte till så var vi ca 150 från 
Malmö. Låt oss fortsätta på denna linje och ha kul 

tillsammans, hjälpas åt och tävla framgångsrikt! 
 
Vi vill också gratulera Fredrik Bjurklint till placering 
både på SM IPO och  Nordiska. 
Ovanligt, men ändå sant. Vi gick med vinst!  Att 

fördela vinsten rättvisst är svårt, så därför kommer 
vi att bjuda på föreläsningar som kommer vara av 
intresse för de klubbar som varit behjälpliga. 
 
Inom vår organisation finns olika kommittéer. 

Tack till alla er som engagerat sig och hjälp till! 
 
HUG Hundutbildningsgruppen 

Vi arbetar fortlöpande med klubbens kursutbud 
och instruktörsutbildningar. I vår 

hundutbildningsgrupp vill vi gärna vara fler för att 
få mer idéer och kunna utveckla vår 
kursverksamhet. Utbildningsansvarig och 
kontaktperson är Emma Robertsson 

wannaseeyoudisco@hotmail.com 
 
HUG har inför höstens kursutbud provat ett nytt 
grepp. Kursstarter lades ut och därefter 
kontaktades instruktörerna som kunde välja vilken 

kurs de önskade av de planerade.  
TK gör skiss över appellplanen som kommer göra 
det lättare för våra instruktörer att boka plats för 
sin kurs och kunna välja dag så att vi nyttjar 
appellplanen jämnt. Denna skiss har blivit lite 

försenad p.g.a. dagisbygget men kommer snart 
vara klar. 
 
Ny kurs i höst är Nose work som Danielle 
Braender kommer att hålla på lördagar. Nyfiken? 

åk ner och se vad de gör. 
 
HUG samarbetar med Jessica som numera 
administrerar kursutbudet på hemsidan. 

mailto:wannaseeyoudisco@hotmail.com
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Den 2 november är det stort instruktörsmöte där vi 
hoppas att kreativa idéer dyker upp. 
 

Rallylydnaden ligger under HUG och det är för vår 
klubb fortfarande en ganska ny gren. Vår första 
träningsgrupp startade upp hösten 2013 och 
Hanna Olsson hanna_o@hotmail.com är 

kontaktperson för gruppen. 
 
Om du har idéer eller vill utbilda dig så kontakta 
Emma Robertsson 
wannaseeyoudisco@hotmail.com 

 
Vi anordnade en Rallytävling, alla klasser, i 
september. Vi arbetar med att få till en workshop 
för våra aktiva på klubben under hösten. Det 
ryktas också att vi har några stycken som satsar 
på SM i Rally nästa år. Lycka till! 

 
Den 28 november kommer Leif Borgenlöv och 
Lislotte Andersson informera om de nya 
regeländringarna som SKK väntas anta. Det 
kommer under dagen bli workshops så hundar bör 

medtagas. Alla som tränar lydnad är välkomna. 
Anmälan till vår kanslist Jessica senast den 14 
november.  
 
I dagarna sjösätter vi en utvärdering som skickas 

till våra kursare direkt efter avslutad kurs. 
 

 
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. 
 
Den 9 augusti hade Agilityn en inofficiell tävling. 

Densamma var Kathrin Runges slutprov till 
tävlingsledare. Grattis till både henne och klubben 
som nu har två aktiva tävlingsledare. 
5-6 september, i fullt ösregn, genomfördes en 
officiell tävling med ca 1200 starter. Dessa 

tävlingar kräver en hel del funktionärer. Tack skall 
ni ha, hoppas att ni har torkat! 
 
Agilitysektorn måste som alla vi andra anpassa sig 
till nya regler och det påverkar vår hinderpark. 

Framöver kommer Agilityn skapa träningstävlingar 
och då ta en mindre summa som startavgift. Dessa 
pengar kommer att sparas för att förnya det som 
behövs. Prova på när det är dags, alltid kul att 
prova något nytt!   

Vill du vara med i träningsgrupp eller vara 
behjälplig, kontakta Kathrin Runge 
kathrinrunge@hotmail.com  
 
 

TK Tävlingskommittén 

I Malmö sköter TK allt som har med 
tävlingsverksamheten att göra. Alla våra 
träningsgrupper inom spår, rapport, sök, skydd, 

IPO och lydnad har en representant och alla dessa 
grupper har ansvar för var sin tävling under året. 
Rallyn och Agilityn arbetar för sig själva men är 

med då vi sätter datum för kommande års 
tävlingar. 
 
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 tillräcklig med plats. 
 
Vi tackar Håkan Svärdh som avgått som 
sammankallande och letar nu efter en efterträdare. 

 
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 

hade detta tacksamt emottagits. Kontaka Lars  
lars58@revinge.nu. Eva Wallberg fördelar marken 
till grupperna. 
 
Vi 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 Robertsson 
wannaseeyoudisco@hotmail.com eller  Lotta 

Andersson i.a.artline@gmail.com   
 
 
För tillfället har vi ett antal klubbmedlemmar som 
utbildar sig till tävlingsledare: Jeannette Laine, 

Caroline Ekström, Jeannette Ekström, Gosia 
Nowak, Leif Anderberg och Pia Forsberg. Lycka 
till! Domarna tillsätts av distriktet till officiella 
tävlingar. 
 

Ytterligare en träningstävling gick av stapeln med 
hjälp av Vicky Kvist’s grupp. Vi fortsätter även till 
våren och hoppas att dessa tävlingar hjälper oss 
fram till bra resultat. 
 
 
                                                                                                                     
Patrullhund 

Tävlingar inom patrull är få i Skåne men det 
bedrivs lite läger i privat regi då och då. 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. 
 
 

mailto:hanna_o@hotmail.com
mailto:wannaseeyoudisco@hotmail.com
mailto:kathrinrunge@hotmail.com
mailto:gungrysell@hotmail.com
mailto:lars58@revinge.nu
mailto:wannaseeyoudisco@hotmail.com
mailto:i.a.artline@gmail.com
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Tävlar du? 

Vi har ett antal vandringspriser, statuterna finns i 
pärm vid kansliet och inom kort också kompletta 
på hemsidan. Lämnar du in dina tävlingsresultat 
senast 14 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. 

 

 
 

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     i.a.artline@gmail.com 

 
 
Till dig som vill läsa våra tidigare Nyhetsbrev gå in på vår hemsida www.sbkmalmo.se 
 
 

 

ANNAT VIKTIGT 

 

Kallelse till Årsmöte 14 februari Kl. 10:00 
 
 
 
Du är väl med i facebookgruppen?  

Här får du snabbt information om vad som sker på klubben!  
 
 

mailto:danielle_braender@hotmail.com
mailto:i.a.artline@gmail.com
http://www.sbkmalmo.se/

