
 
 
Verksamhetsberättelse för 
Simrishamns Brukshundklubb år 2017 
 
 
 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 
 
Ordförande  Anette Pålsson 
Vice ordförande Birgitta Wallin 
Sekreterare  Jakob Ekström 
Kassör  Marianne Larsen / Birgitta Wallin 
Vice sekreterare Pelle Jönsson 
Ordinarie ledamot Helen Mårtensson 
Ordinarie ledamot Lars Hörby 
Styrelsesuppleant Jessica Pettersson 
Styrelsesuppleant Magnus Nilsson 
 
Gruppansvariga har följande medlemmar varit: 
 
Utbildning  Stina Rodenstam 
Bruks- & Lydnad/Tävling Birgitta Wallin 
Rallylydnad  Tove Ask 
Agility  Jessica Pettersson 
 
Revisorer under året: Karl-Bertil Lindberg och Annika Olsson 
Revisorssuppleanter: Mariana Eriksson och Arne Jönsson 
Valberedningen har bestått av: Stina Rodenstam, Sanna Lindskog och Berit Lindberg 
 
Klubben har 195 medlemmar. 
 
 
Verksamhetsberättelse från sektorer/grupper: 
 
Styrelsen 
Styrelsen har under året hållit 7 styrelsemöten, 2 arbetsmöten och 2 medlemsmöten. 
Styrelsen har under året varit representerad på distriktsmötena. 
Vår kassör Marianne Larsen gick hastigt bort i höstas och vi höll några extra styrelsemöten för att 
sätta oss in i ekonomin, Birgitta Wallin tog tillfälligt över ansvaret för ekonomin. Vi har bl.a. bytt bank 
till Sparbanken Syd. 
 
Vi har jobbat på med vår åtgärdslista och fått en del gjort på städdagar, tack alla som ställt upp! 
Vi har sagt upp den fasta telefonin då den användes väldigt lite till en hög kostnad. Vi har istället en 
mobiltelefon med kontantkort. 
 
Hemsidan har diskuterats i omgångar, vi tog beslut om att göra om den och eventuellt flytta till annat 
webhotell, men ligger för närvarande kvar hos IT-Syd. 
 
SBK centralt beslutade om ny logga under 2017. Den nya loggan finns idag i vårt brevhuvud. 
 
Den 25 november ordnades föreläsning av Jan Gyllensten. 
 
Som tack till markägarna gavs i år en present istället för julbord. 
 
HUG 
Under vårterminen hölls: 

- Två valp-/unghundskurser (3-15 månader) 



- Två fortsättningskurser allmänlydnadskurser 
- En agility, nybörjare 
- En rallylydnad (nybörjare/fortsättning) 

 
Anita Johansson kom under april och höll relationskurs (människa/hund) 
 
Klubben erbjöd tisdagsträning med instruktör varannan tisdag. 
 
En återvändarträff anordnades för de som gått kurs under våren. Välbesökt av våra 
instruktörer/medhjälpare, tyvärr inte lika välbesökt av våra kursdeltagare. 
 
Under hösten hände följande: 

- Sanna och Jan valde att hoppa av HUG. Stina är numera HUG ansvarig och Berith Lindberg 
samt Helen Nilsson sitter med i gruppen 

- En kortkurs valp 
- En valp/unghundskurs 
- En fortsättningskurs allmänlydnad 
- En agilitykurs 
- Susanne M T har under hösten fullgjort grundmodulen 
- Höstens distriktsmöte blev inställt p.g.a. för få deltagare 

 
Tomelilla 23 januari 2018 
Stina Rodenstam 
HUG ansvarig 
 
 
Bruks- och lydnadssektorns verksamheten 
Klubbens tävlingsledare har med hjälp av många duktiga funktionärer.  
För året hade planerats för följande tävlingar: 
Spår Högre kl 2017-02-25   
Spår Lägre kl 2017-02-26   
Spår Elitkl 2017-03-25  
Spår Elitkl 2017-03-26 
Lydnadklass, Startklass, kl 1, kl 2 2017-07-01    
 
Lägre och högre klass fick ställas in p g a snö. Elitklasserna genomfördes som vanligt på ett fördömligt 
sätt. Det har varit genomgående positiva omdömen från både domare och tävlande.  
Lydnadstävlingen hölls dagen före rallylydnadstävlingen, vilket troligen bidrag till många anmälda i 
startklassen som fick delas i två tävlingar. Klubben har under året fått en ny auktoriserad 
tävlingsledare i lydnad, Stina Rodenstam. Grattis! 
 
Ett stort TACK till alla duktiga funktionärer som har medverkat till att vi har kunnat 
genomföra årets tävlingar.  
 
Birgitta Wallin 
Kontaktperson för tävlingar. 
 
Agility 
Klubben har genomfört två agilitykurser 2017; en under våren och en under sensommaren/hösten. 
Båda var kombinerade nybörjar-/fortsättningskurser med Christer Mårtensson som instruktör resp. 
Helen Mårtensson och Tove Ask som hjälpinstruktörer. I samband med ett av kurstillfällena i båda 
kurserna presenterade sig klubbens agilityträningsgrupp för att knyta nya agilitykontakter inom 
klubben och förhoppningsvis få kursdeltagarna att våga/vilja träna vidare i gruppen efter kursen. 
En förfrågan gjordes till YBK under våren om ett instruktörsutbyte för att kunna få till en 
fortsättnings-agilitykurs i Simrishamn. Tyvärr hade YBK själva svårt att få ihop instruktörer till sina 
egna agilitykurser så det blev ett negativt besked angående detta. 
 
Under året har träningsgruppen haft gemensam träning ca en gång i veckan under mars-december. 
Totalt har ca 8 olika ekipage tränat regelbundet i gruppen. Träningstillfällen och annan agilityinfo (t 
ex om kommande tävlingar, tävlingsresultat etc.) utbyts via Facebook-gruppen "Queens of Agility". 



Tillsammans med brukshundsklubbarna i Ystad & Veberöd genomförde vi under våren och hösten 
den årliga gemensamma träningstävlingscupen bestående av totalt sex deltävlingar fördelat på de tre 
klubbarna. Vårens tävling hos oss i början av april var mycket välbesökt med 41 startande ekipage 
trots riktigt råkallt och fuktigt väder; varmt kaffe och grillad hamburgare och korv i anslutning till 
banan blev mycket uppskattat av gästerna, och gick åt som smör i solen och det blev ett bra tillskott 
till kioskkassan. På höstens tävling i september deltog 36 ekipage. Från SimBK deltog 10 ekipage i 
någon eller några av deltävlingarna. Bäst av klubbens ekipage lyckades Alice & Åsa med Sandy som 
kom total-4:a i XS/S. 
 
2016 var vi bara två ekipage från klubben som tävlade i officiella tävlingar. 2017 var vi sex ekipage 
som tävlade i officiella tävlingar, och på årets näst sista dag gjorde ett av nybörjarekipagen sin 
tävlingsdebut i en blåbärstävling. 
 
Till "Årets Agilityhund" räknas resultat i tävlingar; officiella & inofficiella, som utlysts via SAgiK 
Tävling. Reglerna för "Årets Agilityhund" (från 2004) finns på hemsidan under Agilityfliken. Till 
"Årets Agilityhund 2017" utses Joppe (& Jessica Petersson); Joppe fick ihop 53 poäng på 20 av sina 47 
lopp. Övriga ekipage: Sandy & Alice/Åsa fick ihop 16 poäng på 8 lopp, Sagitta & Berit 12 poäng på 5 
lopp, Stoja & Berit 9 poäng på 5 lopp och Pixi & Anna 9 poäng på 18 lopp. 
Det kan konstateras att vi behöver införskaffa några nya agilityhinder då vissa av dem antingen kan 
innebära en skaderisk (t ex A-hindret), har fel mått eller inte godkänd utformning (A-hindret och 
däcket) och/eller har avvikande utformning/ytbeläggning jmf med motsvarande hinder som används 
på tävlingar. 
 
I början av året lade gruppen in material under den tidigare helt tomma Agilityfliken på klubbens 
hemsida; material och underrubriker som agilitygruppen ville skulle finnas där. Eftersom det skulle 
komma en ny hemsida för klubben under våren 2017 har inte materialet uppdaterats. 
Gemensamma regler för agilityplanen/-hinderna från 2016 sitter uppsatta på anslagstavlan vid 
agilityboden. Där finns även info om träningsgruppen med kontaktuppgifter etc samt en 
sammanställning över kommande agilitytävlingar i hela södra Sverige. 
Agilityträningsgruppen (även övriga agilitykursdeltagare från 2017 kommer att få en inbjudan via 
mail) kommer att ha möte den 5/2 och då diskutera bl a: 
- Årets agilityhund 2018 & ev revidering av regler för poängräkning 
- Ev "Årets ….."-agilitytitlar (interna inom agilitygruppen) 
- Träningsgrupp 
- Inomhusträning 
- Kurs-/instruktörsönskemål för 2018 
- Ev intern blåbärstävling 
- Träningstävlingscup SimBK/YBK/VBK m fl 
- Hinderunderhåll/banunderhåll 
- Material till hemsidans Agilityflik 
- Viktiga datum för gruppen avseende hinderunderhåll, agilitytävlingar & klubbstäddagar 
- Mätning & tävlingsbok & agilityregler 
- SAgiK Tävling 
- Övriga frågor 
 
/Vid pennan: 
Jessica Petersson (agilityansvarig i SimBK sedan hösten 2016) 
2018-01-28. 
 
 
Rallylydnad 
Redogörelse av rallylydnadsgruppens verksamhet under 2017. Den har varit enl följande: 

- 1 mixad kurs från Nybörjare till Mästarklass. 
- Träningsgrupp. 
- Vi har haft 1 officiell tävling. 
- Vi har anordnat klubbmästerskap ihop med Ystads BK 
- Deltagit i SM med ett ekipage. Tove Ask och Kalle. 

Vi har även haft träningar i ridhus ett antal ggr under året. 
 
Tove Ask 
Rallylydnadsansvarig Simrishamns BK. 



 
 
 
 
 
 
_____________________ _____________________ 
 
Anette Pålsson, Ordförande Birgitta Wallin, Vice ordf. / Kassör 
 
 
 
_____________________ _____________________ 
 
Helen Mårtensson, Ledamot Pelle Jönsson, Vice sekreterare 
 
 
 
_____________________ _____________________ 
 
Lars Hörby, Ledamot   Jessica Pettersson, Styrelsesuppleant 
 
 
 
_____________________ _____________________ 
 
Magnus Nilsson, Styrelsesuppleant Jakob Ekström, Sekreterare 


