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Infobrev till SBK Malmös medlemmar november 2014 

Styrelsen vill delge er vad som hänt under hösten samt berätta om planerade 
aktiviteter på klubben under vintern. 
 
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 i klubbhuset 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 hösten 

Polis SM gick av stapeln den 4-7 sept. Ett glatt 
gäng från Malmö tog hand om spåren och 
planeringen, Höörs BK hade ansvar för skyddet 
och Kristianstad för söket. Vi kunde alla glädja 
oss åt att en av våra medlemmar Janne 
Borggren tog segern i skyddet. Att samarbeta 
med andra klubbar och lära känna deras 
medlemmar var nyttigt inför vårt nästa stora 
projekt SM 2015.  
 
IPO VM på Malmö stadium veckan efter med 
114 starter var ett enormt arrangemang med 
många frivilliga insatser. Eva Wallberg ”allas vår 
tävlingssekreterare” organiserade och stod för 
sekretariatet. Detta elddop bådar gott inför SM 

2015 då hon återigen tar hand om en av 
tävlingens viktigaste delar. 
 
På medlemsmötet i oktober hade vi nöjet att 
uppmärksamma: 
 
Maria Vieweg som inte bara representerade 
oss på SM i Nynäshamn utan också gick och 
vann. Hon var även på plats på IPO VM och 
placerade sig på fjortonde plats. Fantastiskt!   
Janne Borggren för segern på polis SM. 
Anki Mohlin som deltog i spårgruppen på SM, 
för vilken gång i ordningen vet vi inte men vi 
räknar med att Anki fortsätter att göra reklam för 
Malmö på kommande års SM. 
Passar här också på att gratulera kennel 
Mallekraft som producerat/äger dessa hundar. 
 
En av höstens regnigaste dagar genomförde ett 
tappert gäng tävling i Elit spår, Sök alla klasser, 
Lydnad 1 t.o.m. Elit samt Appell klass.  
 
Rally tävlingen i augusti var också välbesökt 
med många starter.  Rally och Agility-gängen 
hade samtidigt med tävlingen uppvisning och 
"prova på" för publiken, vilket var ett bra grepp 
som uppskattades. När Vellinge ridcenter den 2 
november hade öppet hus var Malmös Rally och 
Agilitygrupp på plats och gjorde reklam för oss 
med samma koncept. Stort tack! 
 
IPO prov den 16 november genomfördes också 
med bravur trots stormigt höstväder. Nio 
tävlanden och fina resultat!  
 
En av våra nya medlemmar Torbjörn Mårtens-
son gav klubbens medlemmar möjlighet till 
miljöträning vid två tillfällen. Stort tack! 
Dessvärre kan vi inte följa upp med fler tillfällen 
då SBK:s försäkringar visat sig inte täcka sådan 
verksamhet. 
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Jessica Sjöö, vår kanslist, har blivit varm i 
kläderna och sjösatt vår nya hemsida som 
också länkar till SM 2015. Har du tips eller idéer 
om förbättringar så kontakta Jessica: 
kansli@sbkmalmo.se  
 
Jessica har också tagit över det stora jobb som 
Anders Rylander haft med vårt kursutbud på 
hemsidan. Anders Tack för ditt arbete och vi 
hoppas att du nu använder din tid till träning i 
stället för att sitta framför skärmen. I dagarna 
lämnar också Hanna Olsson över sin del, 
nämligen kontakten med studiefrämjandet. 
Eftersom deras system har lagts om under året 
har detta varit ett knivigt arbete. Vi ser fram 
emot att Hannas insats i styrelsen inte skall 
kräva så mycket tid av henne framöver. 
 
Som ni säkert uppmärksammat så blev vår 
gräsmatteinsats på gamla agilitybanan inte helt 
till belåtenhet och därför är inte den planerade 
lekplatsen iordningställd ännu. 
 
Diskussion pågår om hur vi bäst skall utnyttja 
vår appellplan. Stefan Månsson har tillsammans 
med TK börjat med att kartlägga hur appell-
planen utnyttjas. Detta kommer att underlätta i 
kommande samtal med HUG och Agilityn. Det 
blir också lättare för våra nya medlemmar att 
veta vad som händer på plan.  
 
På medlemsmötet togs beslut att renovera 
klubbstugan med hjälp av en yrkesskola. Vår 
medlem Michel Mars är vår kontakt och vi ser 
fram emot att renoveringen snart blir av. En 
grupp bestående av Susanne Johnsson, Kathrin 
Runge och Therese Borgström har arbetat fram 
ett förslag på stugans nya utseende vilket 
hänger på anslagstavlan. 
     

2015 står SBK Malmö som stolta 

arrangörer för SM i Bruks & IPO!  

EvaLena, vår SM general och SM Gruppen 
informerade på ett möte i Höör den 21 oktober 
där Skånes klubbar var inbjudna om SMet 
 
Kommunen som ser positivt på arrangemanget 
har vi kontinuerlig kontakt med. De har börjat 
skissa på hur vår arena, som kommer att vara 
på Ribersborg, skall se ut. 
 
Tävlingsledare är tillsatta: 
SPÅR: Stefan Månsson Malmö  
SÖK: Håkan Svärd Malmö i samarbete  
med Helsingborg  
RAPPORT: Lars Johnsson Malmö i  
samarbete med Ystad  
SKYDD: Mats Eriksson (Höör) 
UPPLETANDE: Lena Westin (Lomma) 
IPO: Henrik Marklund (Ängelholm) 
 
SM gruppen arbetar nu vidare med all 
kringverksamhet för att kunna erbjuda ett festligt 

arrangemang som förutom tävlingarna i sig 
kommer att bjuda på uppvisningar, mat och 
trevliga kvällar. 
 
Vi behöver naturligtvis frivillga krafter för att 
kunna genomföra arrangementet på ett lyckat 
sätt. Att hjälpa till under tävlingarna kan 
innebära många olika saker. Det betyder ansvar 
och engagemang, tålamod, kunskap, vilja, och 
en god portion jävlarenamma. För somliga tidiga 
mornar, för andra sena kvällar. För en del 
betyder det tålamod, omtanke och gemenskap, 
för andra kamratskap, skratt och party. Vi vet 
dock, att för de flesta betyder det en enorm 
möjlighet att få vara med och arbeta i en av 
de mest uppskattade organisationerna där 
arbetet genomsyras av sommar, sol, vänskap 
och givetvis hundar, hundar och mera hundar. 
 
På SM 2015 hemsida finns ett formulär där du 
som vill vara med kan fylla i dina uppgifter så 
återkommer vi till dig. 
 
 

Inom vår organisation finns olika 

kommittéer. Tack till alla er som 

engagerar sig och hjälper till! 

HUG Hundutbildningsgruppen 

Vi arbetar fortlöpande med klubbens kursutbud 
och instruktörsutbildningar. Pia Forsberg, som 
utbildar nya instruktörer på klubben, kommer 
tillsammans med distriktet att examinera dessa 
den 17 januari. Under året har våra instruktörer 
lagt ner ett stort arbete på att följa upp det mål vi 
strävar efter bl.a. en valpkursstart minst var 
sjätte vecka. De har också haft grundkurser, 
aktivitets-, rally-, agility- och lydnadskurser.  
 
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  
  
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 som 
hanna_o@hotmail.com är kontaktperson för 
gruppen. Om du har idéer eller vill utbilda dig så 
kontakta Tereze Lindberg 
tereze.lindberg@bredband.net 
  

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 

mailto:kansli@sbkmalmo.se
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blir det sedan mycket enklare att börja träna 
agility. Under hösten har Marina och Robin gått 
A1 utbildning. Susanne, Kathrin och Catharina 
går A2 utbildning.  
 
Vill du vara med i agilitysektorn kontakta 
Katherine Runge kathrinrunge@hotmail.com 

Händelserapport från 

Tjänstehundssektorn,  

SBK Malmö Avdelningen 

Under sommar och höst har klubben varit 
representerad i en del centrala engagemang på 
tjänstehundssidan: 
- En kurschef och en instruktör på 

Ungdomslägret vid hundtjänstskolan 

Marma 

- kompetensutveckling(KU) patrullhunds-

instruktör: Lärare vid ett tillfälle och 

kurschef vid ett annat 

- Hundförarutbildning Hemvärnet: Instruktör 

vid ett tillfälle och kurschef vid ett annat 

Tjänstehundssektorn vill rikta ett speciellt tack 
till de som ställt upp som övningsekipage på 
några av utbildningarna: Michel Mars, Charlotte 
Andersson, Eva Wallberg, Petra Grönqvist och 
Sabina Grönqvist – Ni har gjort ett gott jobb att 
representera klubben! 
 
Sektorn har planer på ett informationsmöte 
patrullhund, både bruks/patrull och tjänstehund 
Hemvärn. Utöver detta finns funderingar på att 
köra en kurs i belöning (lek och figurantarbete) 
samt en patrullhundskurs(mixbruks+tjh eller ren 
bruks). Är du intresserad anmäl gärna detta till 
patrullhund@sbkmalmo.se och ange vad du är 
intresserad av; belöning, tjh eller bruks. 

 

TK Tävlingskommittén 

I Malmö sköter TK allt som har med tävlings-
verksamheten att göra. Alla våra träningsgrup-
per inom spår, rapport, sök, skydd, IPO, lydnad, 
agility 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 har 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 
 
SBK Malmö har 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? Kontakta Lars Johnsson 
lars58@revinge.nu 
 
Vidare har vi en materialansvarig, Håkan 
Persson och köksansvarig är Jessica Sjöö.  
 
För att kunna hålla tävlingar behövs tävlings-
ledare och tävlingssekreterare. Dessa utbildas 
inom organisationen och det finns alltid plats för 
fler. SBK Malmö har anmält åtta personer till 
den tävlingsledareutbildning som distriktet skall 
hålla. Är du också intresserad? Kontakta 
utbildningsansvarig 
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 kon-
takter med utomstående samt fördelar arbets-
uppgifter till grupper, kommittéer och beslutar i 
frågor som grupper, kommittéer samt idéer som 
medlemmar önskar få till stånd. 
 
Vi hedrar minnet av nyligen bortgångna 
hedersmedlem Bert Pettersson och tidigare 
ordförande Hans Jörheden. Två fantastiska 
människor och eldsjälar inom SBK Malmö, båda 
finns kvar i våra hjärtan.  
 
 

Valberedningen efterlyser styrelsemedlemmar för att kunna tillsätta 

vakanser på årsmötet. 

Valberedningen söker efter tre personer varav två suppleanter.  
Styrelsen är i behov av en ekonomikunnig, en som är intresserad av administration samt 
sekreteraruppgifter samt en allmänt klubbengagerad gärna med intresse för PR med IT kunskaper. 
Klubben är givetvis tacksam för att få fler engagerade och styrelsen kan utlova ett kamratligt gäng om du 
väljer att bli en av dem.  
 
Kontakta valberedningen: Stefan Marveus stefan@marveus.se  
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mailto:patrullhund@sbkmalmo.se
mailto:gungrysell@hotmail.com
mailto:lars58@revinge.nu
mailto:tereze.lindberg@bredband.net
mailto:stefan@marveus.se


 

 

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

 
ANNAT VIKTIGT 

 

 
 

Kallelse till Årsmöte den 14 februari 2015  Kl: 10.00 
 

 

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,  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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