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Infobrev till SBK Malmö’s medlemmar oktober 2020 

 
"Ett glatt och aktivt hundliv för alla" 

Det är VI som gäller! 
 
. 
 

 
 
Styrelsen 
 
Styrelsen skickar detta medlemsbrev eftersom vi 
även har tvingats ställa in höstens medlemsmöte 
pga den rådande coronapandemin. Styrelsens 
hoppades in i det längsta att vi skulle kunna 
träffa alla medlemmar på ett medlemsmöte men 
när detta skrivs har Region Skåne infört lokala 
restriktioner som gör att det verkar som om vi 
inte kan träffas än på ett tag. Styrelsen tackar 
medlemmarna för att samtliga respekterat de 
restriktioner som införts samt för  förståelsen att 
vissa beslut har tagits med kort varsel.  
 
Vi i styrelsen är glada att meddela att trots att 
alla vårens tävlingar fick ställas in så har klubben 
kunnat hålla dem under sensommaren/hösten 
istället. Trots att det inte har fått vara någon 
publik på tävlingarna, är vi glada att alla flitiga 
ekipage i vart fall har fått visa upp sig för 
domarna. Tävlingar är en viktig del av SBK:s 
verksamhet. De är en viktig del för att kunna 
värdera avel och hundutbildning.  
 
Problemet med bristen på mark kvarstår. 
Styrelsen arbetar intensivt med markfrågan. Har 
någon tillgång till mark hör av er till styrelsen så 
förmedlar vi kontakten till markansvarige.  
 
Styrelsen har arbetat med att uppdatera och 
modernisera klubbens trivselregler. Gå gärna in 
på hemsidan och ta del av dem. Eftersom många 
skaffat hund under coronapandemin hoppas vi 
att alla i klubben hjälps åt att välkomna nya 
medlemmar. Tänk på att vi alla har varit 
nybörjare någon gång.  
 

 
 
 
Avslutningsvis vill vi tacka alla som engagerar 
sig i klubben och som hjälper till på ett eller 
annat sätt. Vi vill dock påminna om att för att vår 
klubb ska vara ett kul ställe för samtliga måste 
alla respektera varandra. Det innebär att 
samtliga måste dela SBKs samsyn på hund och 
människa där okränkbarhet, värdighet och 
respekt är nyckelord.  
 
 
Styrelsen 28/10-20 
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Vår klubbslogan! 

"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 i 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" 

Det är vi medlemmar som gäller! 
 

 
Vad kan vi då bidra med? 
Som enskild medlem? 
Som gruppmedlem? 
Vad skall hemsida och Facebook 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 idéer hos dig eller din grupp. 
Vi är tacksamma om vi får dela dessa med dig. 
 
Inom vår organisation finns olika kommittéer: 
Tack till alla er som engagerat sig och hjälp till! 
 
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. 
 
Hänt under hösten  
Styrelsen har uppdaterat klubbens trivselregler. Gå gärna 
in på hemsida och läs dem.  
 
http://www.sbkmalmo.se/kurser/trivselregler-och-policys/ 
 
Klubbstugan och appellplan 
Appellplanen är allas ansvar. Skräpa inte ner och hjälp 
gärna till och ta en spade och fylla grus i kaninhålen. 
Träningsgrupperna hjälper till med detta enligt fastställt 
schema. 
 

Området runt klubbstugan, innanför de vita stenarna, sköts 
av alla medlemmar gemensamt. Hjälp gärna till att rensa 
ogräs och klippa gräset.   
 
Info/PR 
Eftersom tävlingssäsongen ställdes in före den hann börja 
har mediabevakningen på klubben varit låg.  
 
Vi kunde tyvärr inte fira klubbens 80-års dag som vi 
hade önskat, men vi delade ut klubbnålar till alla 
medlemmar som var intresserade. Lokaltidningen 
hade ett trevligt reportage samma dag som klubben 
fyllde 80 år. 
 
Sponsorer  
Vi arbetar ständigt med att skaffa nya sponsorer till vår 
verksamhet och välkomnar alla nya förslag. 
 
Fina medlemserbjudanden från våra nuvarande sponsorer: 
Djursjukhuset Evidensia i Malmö, 20% på vaccinationer, 
10% rabatt i shopen 
Veterinärkliniken Evidensia, Nummertolvsvägen Malmö, 
20 % på vaccinationer, 10% i shopen. 
Veterinärhuset Öresund, 20% på vaccinationer 10% i 
shopen. 
ArkenZoo Djurcenter, Malmö Toftanäs, 10 % i shopen, 
10 % på veterinärtjänster, undersökningar, 
tandstensbehandling och vaccinationer hos Vettris samt 
10 % på allt som rör trimning, klipp och bad hos Trimmis. 
Spoil Your Dog, hundsim. 10% på självsim, simma med 
instruktör, washn go, hyra av badkar och fön. 
Agne Andersson Bil & Motor i Malmö AB, 15% på 
arbetskostnaden vid reparationer. 
Arrak Outdoors sortiment, 30% rabatt på vid beställning 
via kansliet. 
Agria hundförsäkring, 10% rabatt. 
Granngården 2% till dig och lika mycket till klubben i 
bonus varje gång du handlar. Bonuschecken lämnas ut 
kvartalsvis.  
Stöd SBK Malmö när du näthandlar. Börja med att bli 
medlem och gå in här: 
www.sponsorhuset.se/sbkmalmo/bli-medlem  
Gå sedan in på Sponsorhuset till vår sida, SBK Malmö. 
Mer än 600 butiker är knutna till Sponsorhuset. 
Gör ditt köp och få rabatt, i pengar, som delas mellan dig 
och klubben. Studiefrämjandet bidrar också till vår 
verksamhet. Läs mer om våra sponsorer på hemsidan! 
 
HUG (Hundutbildningsgruppen) 
HUG arbetar fortlöpande med klubbens kursutbud och 
instruktörsutbildningar. Klubben behöver alltid nya 
medlemmar till HUG för att få mer idéer och kunna 
utveckla vår kursverksamhet. Utbildningsansvarig och 
kontaktperson är Louise Stihl kansli@sbkmalmo.se  
 
Instruktörerna har haft en instruktörshelg under 
sommaren/hösten då de vidareutbildat sig.  
 
Klubbens instruktörer har kämpat på med sina kurser trots 
coronapandemin varför klubben nästan har kunna erbjuda 
samma antal kurser som föregående år trots restriktioner. 
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Agilitysektorn 
Agilitygruppen söker ständigt nya medlemmar. Klubben 
har ett stort antal ekipage som tränar och tävlar i agility och 
hinder står alltid ute på appellplan så att man kan testa. 
Tänk på att valpar inte får använda vissa hinder och att ta 
det försiktigt med en nybörjarhund. 
  
Klubben har en stor efterfrågan på kurser och träning och 
har två nyutbilda instruktörer som vi är mycket stolta över.  
 
Vi 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 också 
välkomna att maila!  
 
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 att anordna varsin tävling under 
året. Rallyn och Agilityn arbetar för sig själva men är med 
då vi sätter datum för kommande års tävlingar. 
 
De tävlingar som ställdes in under våren på grund av 
cocornapandemin hölls under hösten istället utan publik. 
Klubben har eller kommer att hålla 7 brukstävlingar.  
 
Vill du komma med i en träningsgrupp? Det krävs att du 
och din hund kan en del grunder såsom 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 
 
Klubben har 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 tas detta tacksamt emot. Kontakta Lars  
lars58@revinge.nu. Eva Wallberg fördelar marken till 
grupperna. 
 
Tävlingsansvarig Lotta Andersson 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  
Lotta Andersson i.a.artline@gmail.com 

 
Specialsök  
Klubben har idag ca 40 ekipage som aktivt tränar och 
tävlar i specialsök / Nose Work. Gruppen har en 
gemensam gruppsida för information om nyheter, 
träningstillfällen mm. Träningsredskapen finns i annexet.  
 
Specialsök är fortfarande inte en officiell tävlingsgren men 
SBK jobbar på det och vill man tävla så är det NW 
tävlingar man får anmäla sig till.  
 
Specialsök arrangerade inofficiella tävlingar i juni och 
augusti. Tävlingen i juni var den första efter corona-
nedstängningen varför klubbens handlingsplan för första 
gången användes. Arrangemangen har varit mycket 
lyckade.  
 
Rallylydnad 
Rallylydnaden har hållit två tävlingar under hösten. En av 
tävlingarna var DM och såvitt vi förstår var alla tävlande 
mycket nöjda med arrangemanget.  
 
Våra medlemmar har tillgång till skyltar vilka finns i 
hundstallet. Låna gärna när du vill träna. 
 
Tävlar du? 
Vi har ett antal vandringspriser. Statuterna finns i pärm vid 
kansliet och på hemsidan. Lämnar du in dina tävlings-
resultat senast 14 dagar efter tävling hamnar du på 
barometern.  
 
Tjänstehund 
Tyvärr har vi ingen aktiv tjänstehundsgrupp men vi har 
medlemmar och tävlingsekipage både inom polisen och 
försvarsmakten.  
 
Är du intresserad av tjänstehundutbildning startas 
utbildningar kontinuerligt och intresseanmälan kan göras 
på skånedistriktets hemsida. 
Medlemmar inom SBK mellan 15-20 år har möjlighet att 
anmäla sig till ungdomsläger (kostnadsfritt) som genomförs 
vid hundskolan i Marma.  
  
Styrelsen 
Styrelsens uppgift är att  ha övergripande kontakter med 
utomstående samt fördelar arbetsuppgifter till grupper / 
kommittéer och beslutar om frågor som grupper / 
kommittéer / medlemmar önskar få till stånd enligt 
stadgarna.. 

 
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! 
 
Mattias Widenstjerna (ordförande) mattias@thepack.com 
Cecilia Uddman (sekreterare) cecilia.uddman@maqs.com 
 
Du är väl med i facebookgruppen? https://www.facebook.com/groups/165610159268/ 
Här får du snabbt information om vad som sker på klubben! 


