
 

 

 

Verksamhetsberättelse 2022 

Simrishamns Brukshundklubb 

 

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2022-01-01-2022-12-31. 

 

Styrelsen har bestått av, 

 

Ordförande Ingela Olsson 

Kassör Birgitta Wallin 

Sekreterare Anette Andersson Pålsson 

Ledamöter Per Jönsson / tillika vald som vice ordförande 

 Agneta Månsson 

 Mariana Eriksson 

 Helena Jönsson 

Suppleanter Yveth Lundgren 

 Linnea Olsson 

 

Övriga förtroendeposter, 

 

Valberedning,  Helen Nilsson sammankallande 

 Helen Mårtensson  

 Berit Lindberg 

 

Revisorer, Bertil Lindberg 

 Annika Olsson 

 Arne Jönsson/suppleant 

 

Tävlingsansvarig, Marian Eriksson 

 

Hundägareutbildning, Stina Rodenstam 

 

Rallylydnad/kontakt Helen Mårtensson 

 

Agility/Kontakt Yveth Lundgren 

 

Webbmaster Sigrid Nurbo 

 

 



 

Under detta verksamhetsåret har vi i stort sätt kunnat lägga pandemin bakom oss och har sakta 

kunnat återgå till lite mer normal verksamhet.  

 

Styrelsen har haft, 6 styrelsemöten och 2 medlemsmöte under 2022, samt 2 styrelsemöte 2023 före 

årsmötet. 

 

Vad har styrelsen tagit för beslut och arrangemang under året, 

 

➢ Betalning in cafeterian ska ske med swish då det inte är möjligt att lämna in kontanter på 

bankerna längre. 

➢ Samtliga officiella resultat ska redovisas inom 7 dagar via formuläret på hemsidan, gäller 

samtliga grenar. 

➢ Nya stolar till klubbstugan samt nya utemöbler ska köpas in. 

➢ Österlen Lyser kombinerat med grillkväll genomfördes den 5/11 

➢ Klubben fyller 50år 2023, beslut ligger om någon form av arrangemang. 

➢ Vi har skickat Yveth Lundgren på instruktörsutbildning. 

➢ Ny kaffekokare är inköpt då den gamla hade gjort sitt. 

➢ Husvagns uppställning/camping SBK medlem eller känd och efter godkännande av 

styrelsen. Kostnad 100,-/natt inkl. el för kyl och laddning OBS! inte för värme. Lånar vi ut 

vår nyckel för att tillåta användning av toan, har vi också ansvar för stugan. 

➢ Ny flaggstång är inköpt och nytt fundament är på plats. 

➢ Mullvadsfällor, ett startpaket är inköpt för att testa om det fungerar. 

 

Inga större investeringar har gjorts eller är planerade då vi inte vet hur verksamheten under 2023 

kommer att se ut och med de ökade kostnaderna bl.a. för el. 

 

Vi har även diskuterat frågan hur vi kan få barn/ungdomar att bli en större del av vår verksamhet. Vi 

har tidigare haft en antal kurser ”Barn med hund”, idéer har bollats. Vi tycker att det är viktigt att 

man i så tidig ålder som möjligt får en sund inställning till hundar och allt roligt man tillsammans 

ka ha tillsammans med dom. Vi är också medvetna om att många barn av olika skäl inte får 

uppleva detta. Vi känner nu att vi är redo att ta ett nytt tag i denna verksamhet och förverkliga det 

under kommande verksamhetsår. 

 

 

HUG - hundägareutbildning 
 

Vårterminen rivstartades med två allmänlydnadskurser redan i januari. Det var en 

vårtermin som bjöd på 12 kurser medan höstterminen har varit trög att få instruktörer till 
och där vi endast genomfört 5 kurser.  
 

 

 



Följande kurser har utförts under året  
 

➢ 1 Agility nybörjare   

➢ 1 Agility fortsättning   
➢ 1 Agilitylydnad   

➢ 1 Agilitylydnad forts   

➢ 4 Allmänlydnad   

➢ 1 Hur gör din hund   
➢ 1 Mixad aktivitetskurs   

➢ 1 Rallylydnad (avancerad& mästarklass)   

➢ 1 Spår   

➢ 5 Valpkurs   

Vi har även haft ett par temakvällar som gått av stapeln den sista tisdagen i månaden. 

Ämnen på agendan har varit,  
➢ Hur ger jag min hund ett bra liv 

➢ Prova på bruks, lydnad, agility och rallylydnad.  
 

Ett rallylydnadsläger har genomförts.  
 

En lydnadsdag med inbjuden instruktör (Lena Werner) har genomförts.  
 

I mellandagarna var instruktörer och medhjälpare inbjudna till en inspirationsdag hos 

Sanna på Sannas hundliv. Förhoppningsvis har de 8 som kom fått lite inspiration.  

 
Jag tackar nu för min tid som HUG ansvarig. Jag hoppas att min efterträdare är bättre på att 

inspirera instruktörer och medhjälpare till att hålla kurser.  

  

Stina Rodenstam  
 

 

Tävlingsgruppen 

 

Klubben har i vanlig ordning genomfört ett antal tävlingar, 

 
Tidigt i våras 26 - 27/2 arrangerade vi spår tävlingar: 

➢ 26/2 HKL med 4 startande 

➢ 27/2 LKL med 6 startande 
➢ 3/4 ELIT med 8 startande 

 

I somras 2/7 arrangerade vi lydnadstävlingar: 

➢ Startklass;  
➢ Lydnadsklass 1  

➢ Lydnadsklass 2 

Där det totalt startade 22 ekipage. 

 

Senare på sommaren, den 21/8 arrangerade vid rallylydnadstävling: 



 

➢ Då arrangerades dubbla klasser nybörjare o dubbla klasser fortsättning 

Där startade 89 ekipage 
 

I början av december, 3 - 4/12 arrangerades höstens spår tävlingar 

➢ 3/12 var det dags för appellklass med 11 startande 
➢ 4/12 var det dags för lägre klass med 13 startande 

 

Vi har varit duktiga med tanke på att vi inte är så många att ro tävlingarna iland 
Vi behöver fler eldsjälar och vi är på G! 

 

Mariana Eriksson 
 

Rallylydnadsgruppen 

 

Vi har haft tisdagsträning under hela året. 

 

Under året har följande kurser genomförts, 

➢ 1 nybörjare / fortsättning 

➢ 1 avancerad / mästare  

 

Tävling med dubbla starter i nybörjare och fortsättningsklass har genomförts tillsammans 
med tävlingsgruppen. 

 

Ett helgläger är också genomfört. 

 
Helen Mårtensson 

 

 

Agilitygruppen 

 
Under 2022 har en Agilitygrupp startats. Vi kallar oss Agility Runners och vi träffas på måndagarna 

kl.18. Vi har en Messenger grupp där vi pratas vid om det inte blir eller vilka som kommer. 

Vi har påbörjat målning av trähindren och kommer fortsätta med detta när vädret tillåter, troligen 

under vårens pysseldag. 

Regler för Agilityplanen är uppsatta i Agilityskåpet som finns vid boden. 

Just nu är vi 4 aktiva ekipage, var av 2 kör med 2 hundar. Vi hoppas kunna öka deltagandet under 

2023. 

Vi kämpar även med att försöka bli av med sorkar för att kunna få en trevligare plan att springa på 

för att undvika olyckor. 

Yveth Lundgren 

 



 

Söndagspromenaderna 
 

Under 2022 har vi startat upp söndagspromenader, där vi träffas vid hamnkiosken kl.15 för att gå 

en aktivitetspromenad i stan. Vi har även under sommaren haft sommarpromenad i Åbackarna på 

onsdagar kl.18 för att inte det inte skulle vara för varmt för våra hundar. 

Vi har varierat antal deltagare på detta, men det verkar vara uppskattat och jag tror att vi blir fler 

och fler om vi fortsätter. Vårterminen startade den 8/1.  

Yveth Lundgren 

 

 

Stugan 
 

Detta har hänt i stugan och på planerna under 2022. 
 

Vi har haft en vår och en höststädning då vi målade grunden på stugan, putsade fönster, 

klippte häcken, fixade el staketet och plockade upp grenar på planerna mm. 
 

En del elarbeten (Arne Jönsson) har också utförts både ute och inne i stugan. 
 

Vi har även storstädat i logen och det blev rejält då det fylldes ett helt lastbilsflak med bråte 

som kördes till tippen. 
 

Gräset har klippts på planerna som det skulle förutom då lilla klipparen gick sönder. 

Reparationer har utförts på både lilla och storklipparen. 
 

Per ”Pelle” Jönsson 

 
 

Köket 

 
Köket har under 2022 fungerat ok. 

 

Birgitta Wallin har stått för de löpande inköpen. 
En önskan finns att meddela innan något är slut, lättare att planera inköpen då. 

 

Till tävlingarna har oftast den som stått i köket fixat inköpen till just den tävlingen. 

Här finns också en önskan om att fler kan vara i köket på våra tävlingar. 
 

Folk kan ju bli sjuka eller få andra förhinder och då behövs det inhoppare. 

 
Helené Nilsson  

 

 
 



Simrishamns Brukshundklubb är och ska vara en klubb för alla! Där vi som har hund som 

hobby oavsett nivå och förutsättningar ska kunna träffas och träffas. För att hålla en trevlig 

och trivsam miljö kan vi alla hjälpas åt med den absolut lättaste saken som att hälsa på 
alla, ett enkelt hej räcker mer än väl. Det kan vi väl alla ställa upp på det kostar inget! 

 

Vi är också en ideell förening där vi alla hjälps åt att hålla vår fina klubb i bra skick. För att vi 
ska klara detta behöver vi fler som ställer upp och hjälper till, om vi alla försöker hjälpa till 

med något litet som stort, förtroende vald eller inte. Man brukar säga alla bäckar små blir 

snabbt en flod, så kan vi alla lägga några droppar i bäcken så kommer snart floden att flyta 
stark. Vi behöver fler som vill och kan ställa upp! 

 

Styrelsen tackar alla som under året hjälp till på något sätt, ingen nämnd och ingen glömd. 

Ni är alla guld värda! 
 

Styrelsen Simrishamn den  

  
 

 

………………………………… …………………………………………. 
Ingela Olsson / ordförande Anette Andersson Pålsson / sekr 

 

 

 
……………………………….. ………………………………………… 

Per Jönsson / vice ordförande Birgitta Wallin / kassör 

 
 

 

………………………………. ………………………………………… 

Helena Jönsson / ledamot Mariana Eriksson / ledamot 

 

 

 

……………………………… ………………………………………… 

Agneta Månsson / ledamot Yveth Lundgren / suppleant 

 
 

 

……………………………..  
Linnea Olsson / suppleant 


