
Infobrev till SBK Malmö’s medlemmar April 2016

"Ett glatt och aktivt hundliv för alla"
NU är det VI som gäller!

Klubbens energi har i två års tid kretsat kring SM 2015.
Medlemmarna har visat att med mål i sikte arbetar vi glatt och framgångsrikt.

Styrelsen har tillsammans med HUG tjuvstartat med olika idéer som skall 
gynna oss och välkomna våra nya medlemmar.

 
Vinsten från SM har gett oss möjlighet att bjuda in till en föreläsnings serie.

”Ett glatt och positivt hundliv för oss som gjorde det”
Först ut är ”Tankar om belöning” med Towa Lindh den 25 april kl 19.00. 

Vad är belöning? 
Vad belönar vi och varför? 

"Det funkar så bra när jag tränar, men inte när jag tävlar" 
Detta hör man ganska ofta, varför är det så? 

Är det för stor skillnad på din träning och tävling? 
På tävling kan vi ju inte belöna våra hundar, eller kan vi det? 

Under den här föreläsningen så kommer vi gå igenom lite olika belöningar och framför 
allt prata om ett belöningssystem som gör att din hund kommer känna igen dig och 

situationen på tävlingsplanen. 

Vi kommer prata om olika belöningar som passar olika hundar, förare och övningar. 
Hur vi gasar och bromsar, alt höjer och sänker. 

Även hur vi flyttar fokuset från bollar/leksakerna till oss. 

Denna föreläsning passar dig som tävlar eller har planer på att börja träna och tävla med din hund. 

Towa Lindh är en rutinerad och mångsidig hundförare som tränat och
tävlat i det mesta. Bland hennes meriter finns 4 SM-guld i 

skyddshundsgruppen på Bruks-SM, deltagande i spårhundsgruppen på 
Bruks-SM och även ett flertal SM i lydnad.

Föreläsningen är gratis och vänder sig till dig som är medlem i SBK.

Anmälan sker via mail till glattopositivthundliv@sbkmalmo.se
Max 5 personer per anmälan. Uppge namn, klubb och medlemsnummer i SBK för

samtliga personer som ska deltaga. Antalet platser är begränsat till 300.
Ni kommer att få bekräftelse på er anmälan. Måndagen den 25 april 2016 kl 19.00.
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Stadsbuss linje 2 och 3 stannar precis utanför, hållplatsen heter Kockum Fritid.

Föreläsningen är i Hörsalen på Kockum Fritid, Västra Varvsgatan 8 i Malmö.

Styrelsen

Vår framtida klubb slogan?!
"Ett glatt och aktivt hundliv för alla"

En insikt vi alla kommer fram till förr eller senare är att
det är ytterligt svårt att ensam nå fram till en god 
uppfostran eller att utbilda en bra tävlingshund vilken 
gren det än gäller.
Vet vi detta?! Då är det ett gott kamratskap och en 
vilja att hjälpas åt som blir den första åtgärden.

Vi vill att vi ska satsa på oss! 
"Ett glatt och aktivt hundliv för alla"
NU är det vi medlemmar som gäller!

Vad kan vi då bidra med?
Som enskild medlem?
Som gruppmedlem?
Vad skall hemsida och Face book innehålla?
Kan vi lyfta varandra, belöna  ansträngningar ?
Vem vänder sig vår klubb till?
Vad vill vi att dessa skall uppleva?
Vad skall  våra sponsorer få i utbyte?

Dessa frågor väcker kanske ideér hos dig eller din 
grupp. Vi är tacksamma om vi får dela dessa med 
dig.

Vår stugdag!  Inte konstigt att du missade den.
vårt utskick det nådde endast ett 50 tal personer av 
dessa kom ett femtontal. Tack ska ni ha det gjorde vi 
bra. Alla är välkomna att fylla i kaninhålen på plan. Ny
sandsäck kommer i dagarna. Vi har haft ett par 
stukningar då hundarna trampat  ner i hålen och detta
är ju helt onödigt om vi hjälps åt.
För att vi skall få vår klubbmiljö att vara trivsam,  
kommer vi att sätta datum för vår-och höstfixar 
dagar. 

SBK
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.
Kom in och ta en fika när du har vägarna förbi.

Hänt under vintern
Kök och toaletter har blivit målade.
Annandagsfirandet blev också vårt 75 jubileéum.
Ett femtiotal medlemmar dök upp på en italiensk 
brunch, gratis lotter och lite mer påkostade vinster.
Arrak som sponsrar oss med 30% visade sin 
klädkollektion.
Eva Engeln Persson skänkte klubben 
oljemålningar vilka vi kommer att använda vid 
någon sammankomst. Två är redan sålda och 
pengarna finns på klubbens konto.

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

Sponsorer
Vi arbetar ständigt med att skaffa sponsorer till vår 
verksamhet. Evidensia är en av de som sponsrar 
och som våra valpkursare får besöka. 
Arrak outdoor kläder har slutit ett avtal med oss. 
Du beställer genom kansli och får 30%. Vill du ha 
klubbens logga som röstades fram på årsmötet 
noterar du det.
Ny sponsor är också Vom hundemat.
Granngården som ger bonus till klubben om du 
uppger att du är medlem hos oss.
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. . 

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.
.

Inom vår organisation finns olika kommittéer.
Tack till alla er som engagerat sig och hjälp till!
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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 
hug@sbkmalmo.se 

HUG har sedan sist haft  två instruktörsmöten där 
mycket intressanta och nyttiga tankar om klubbens 
fortsatta kursverksamhet dök upp, detta har HUG 
tagit med sig och arbetar vidare.

Ett förslag var instruktörsledda söndagspromenader 
vilket vi sedan startade med i december. Dessa blev 
väldigt uppskattade och tanken är att vi ska arbeta 
vidare med det konceptet och se om vi även kan 
anordna promenader på andra ställen än kring 
klubben, t.ex. stadsträning. 

Vi har hittills haft två föreläsningar i år: 

Rikard Smitt om TSB-modellen 

Djursjukhuset Evidensia som föreläste om 
friskvård. Ytterligare en föreläsning finns inplanerad 
under våren om sommarens faror. 

Vid sidan av det vanliga kursutbudet testar vi lite olika
workshops. Kanske är det så att medlemmarna 
endast är intresserade av någon specifik  
inlärningsdetalj eller inte kan binda upp sig för en 
längre kurs.

Lotta Andersson håller just nu i workshops som i 
första hand är tänkta som fortbildning till 
instruktörerna. De platser som blev över lades sedan 
ut till övriga medlemmar. 

Py Björklund bjöd in till workshop i rally lydnad under
vintern och nu har hon startat upp en grundkurs. 

En appellkurs-spår har precis startats upp med 
Rikard Smitt, förhoppningen är att vi fortsättningsvis 
kan hålla minst en appellkurs per termin. 

HUG har bett TK om hjälp då det är här kompetensen
finns. Ett förslag är att bli fadder åt någon som är ny i 
gamet.

Under vintern har vi haft tillgång till ett ridhus i 
Vellinge vilket gjort att vi kunnat hålla valpkurs även 
under den kalla årstiden.

Specialsök/ Nose work med Danielle Braender 
har blivit en populär aktivitet både som kurs och 
workshops.
Klubben planerar att hålla en inofficiell tävling. 

Yvonne Virgily och Lotta Andersson har åtagit 
sig att hålla föreläsning för MKB som vill utbilda 
sina hyresgäster i hundkunskap.

HUG samarbetar med Jessica på kansliet som 
numera administrerar kursutbudet på hemsidan.

Den 28 november informerade Leif Borgenlöv 
och Lotta Andersson instruktörerna om de nya 
regeländringarna som SKK  antagit. Efter 

regeltolkning och bedömnings konferens kommer 
dessa att ge ett nytt infomöte.

Om du har idéer eller vill utbilda dig så kontakta 
Emma Robertsson hug@sbkmalmo.se

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
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!  
Agilitysektorn på SBK Malmö ser till att det 
kontinuerligt finns kurser att gå. Nytt för i år är våra 
nya kursnamn för att du som kursare lätt ska förstå 
vilken kurs som passar just dig! 
Agility steg 1 (fd. agility grundkurs) 
Agility steg 2 (fd- nybörjarkurs) 
Agility steg 3 (fd. Fortsättningskurs) 
Agility steg 4 (fd. träning/tävlings kurs med 
individanpassat innehåll) 
2016 har vi planer på att försöka få igång fler 
workshops, dvs. en dagskurser i olika teman. Om du 
önskar en viss workshop är du välkommen att maila 
oss (Kathrinrunge92@gmail.com) 
Vi planerar även officiella tävlingar (September, 2016)
och massor av träningstävlingar och 
klubbmästerskap! 
Dessutom ser vi till att ständigt utbilda nya talanger till
instruktörer. Är detta något du skulle vilja bli? Skriv 
lite om dig i ett mail till oss så kontaktar vi dig. 
Vid övriga frågor är ni välkomna att maila! 
Alla håller nu tummarna för Kathrine Runge som 
representerar Malmö vid World Agility Open 
Championships. Bästa kompisarna startade en 
insamling då resan blir dyr. Tillsammans med 
klubbens sponsring fick Kathrine 8000 kr.

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

Vi har också markansvariga som håller kontakt 
med de markägare där vi har tillstånd att träna. 

SBK Malmöavdelningen, Hammarsväg.  216 30Limhamn                                   Tel: 040 16 26 06   PG. 14 82 90 - 0

mailto:gungrysell@hotmail.com
mailto:Kathrinrunge92@gmail.com
mailto:hug@sbkmalmo.se
mailto:hug@sbkmalmo.se


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 hug@sbkmalmo.se  eller  
Lotta Andersson i.a.artline@gmail.com    

För tillfället har vi ett antal klubbmedlemmar som 
utbildar sig till tävlingsledare Caroline Ekström, 
Catherine Kolander Jeannette Ekström, Gosia 
Nowak och Pia Forsberg. Lycka till!
Domarna tillsätts av distriktet till officiella tävlingar.

Appell, Lägre och Högre klass spår  är nu avklarat 
Tack alla som hjälpt till och Grattis till alla våra 
klubbmedlemmar som lyckades med uppsatta mål.
Sponsorer var Agne Anderssons Bil, Vom og 
Hundemat och Svenska Djurapoteket.

Träningstävling den 18 April sista 
anmälningsdag den 15 April. Domare Bruks, Lars 
Johnsson , Lydnad, Anders "Ille" Öberg.  
Tisdagsgruppen "Catherine" tar både denna och 
den som går av stapeln till hösten. Väl mött.

                                                                                 
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.

   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.

Sist men inte minst! Tveka inte om du vill vara med, alla är välkomna.

"Ett glatt och aktivt hundliv för 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

Glöm inte medlemsmöte den 8 juni kl 19:30 

Du är väl med i facebookgruppen? https://www.facebook.com/groups/165610159268/ 
Här får du snabbt information om vad som sker på klubben! 
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