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Verksamhetsberättelse Veberöds Brukshundklubb 2016 

Sammanfattning av årets verksamhet 

Årets stora förändring för vår klubb är att vi har flyttat verksamheten till en ny plats.  

Kommunen planerar annan användning av både Idalagården och marken där appellplanen 

ligger. Med kommunens hjälp har vi fått en ny inhägnad och belyst appellplan. Vår fantastiskt 

fina nya klubbstuga har krävt en enorm arbetsinsats under sommaren-hösten. Den som lett 

arbetet och gjort det mesta arbetet själv, inklusive kontakter med kommunen sedan lång tid 

tillbaka, är Göran Olsson. Utan Göran hade det inte blivit någon ny klubbstuga. Många har 

hjälpt till, både medlemmar och anhöriga. Hjälpen har bestått av både handkraft och 

materiella bidrag. Under årets sista dagar rensades och städades den i gamla klubbstugan och 

flytten gick till vår nya klubbstuga. Även det krävde frivilliga arbetsinsatser från många. 

Vi har nu flyttat in men det kvarstår en del arbete både med appellplanen och planerat 

trädäck med tak över. Även stugan ska så småningom få ett snyggare tak och ett tak med 

längre livslängd. 

Agilityverksamheten växer inte minst tack vare främst Ida Queckfeldts entusiasm. Det 

kommer att fortsätta under 2017 med bland annat inköp av ytterligare nya hinder. 

Nosework har blivit mycket populärt och klubben har under året fått en instruktör i 

nosework vilket kommer att medföra kurser under 2017.  

Marktillgången för spår och sök har tyvärr minskat. Det begränsar klubbens möjligheter att 

ha kurser, träningsgrupper och tävlingar i bruksgrenarna. Vi måste gemensamt samla våra 

krafter under 2017 för att få tillgång till mer mark. Samtliga träningsgrupper måste vara 

behjälpliga i detta arbete. 

Vårt medlemsantal sjönk något under 2016 från 343 medlemmar i början av året till 323 vid 

årets slut. Det kan delvis bero på att några instruktörer tog en paus under hösten pga av 

osäkerheten med planen och dess existens.  Med vår nya fina anläggning och nya kurser 

kommer medlemsantalet säkert att öka igen. Trots minskningen är vi den 6:e största klubben 

i Skåne. Vi kan sedan den nya klubbstugan och planen kom på plats ana en stigande 

entusiasm, både från instruktörer och från övriga medlemmar. 

Tack alla instruktörer och andra ideellt arbetande medlemmar och ett stort tack till alla som 

hjälpt till med vår nya klubbstuga och flytten dit. Utan er så hade vår fina brukshundklubb 

inte funnits.     

Sammanfattningsvis så kan man säga att det finns en stor tilltro inför framtiden och en stor 

utvecklingspotentiell för klubben. Nu skall vi gemensamt blicka framåt och ta tillvara de 

erfarenheter och lärdomar vi fått med oss från ett intensivt och händelserikt år. Nu skall vi 

med gemensam energi skapa fler kurser och ökat kursutbud och öka medlemsantalet. 

Styrelsen 
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Styrelsen 

Styrelsen har under 2016 bestått av: 

 

Kerstin Ekholm  Ordförande 

Fredrik Lövgren  Vice ordförande 

Emma Axklo  Kassör 

Inger Blomqvist  Sekreterare 

Gun Andersson  Ledamot 

Marianne Söderberg  Ledamot 

Malin Karlsson Ledamot 

Göran Olsson  1: e suppleant 

Ida Queckfeldt  2: e suppleant 

 

Styrelsen har under år 2016 haft följande möten: 

8 ordinarie styrelsemöten, 6 extra styrelsemöten, 

1 årsmöte, 1 konstituerande styrelsemöte och 2 medlemsmöten. 

/Inger Blomqvist 

Valberedningen 

Valberedningen har under 2016 bestått av 2 ledamöter. 

Kenneth Johansson sammankallande  

Patrik Andersson ordinarie 

/Kenneth Johansson 

 

Revisionen 

Revisionen har under 2016 bestått av  

Ordinarie Eva Andersson  

Ordinarie Torbjörn Enochson  

Suppleant Johan Haglund  

Suppleant Lena Werner 

Eva Andersson avgick under sommaren och ersattes av Johan Haglund. 

/Torbjörn Enochson  
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Tävlingsutskottet 

Under 2016 har vi haft följande officiella tävlingar:  

- Lydnad alla klasser, 2 tävlingar med sammanlagt 106 startande ekipage.  

- Spår appell, 1 tävling med 9 startande ekipage.  

- Spår Lägre klass, 1 tävling med 10 startande ekipage.  

- Vi har haft Klubbmästerskap i Lydnad och Brukslydnad. Här startade ett 10-tal 

klubbmedlemmar med sina hundar.  

Inför varje tävling samlas tävlingsgruppen 2 gånger och förbereder för tävlingen.   

Ingrid Ericsson, Fredrik Lövgren och Angelika Karlsson har varit på distriktets 

tävlingsledarträff. Ann Mårtensson och Marianne Söderberg har varit på distriktets 

tävlingssekreterarträff.  

Tävlingsgruppen har under 2016 bestått av tävlingsledarna Ingrid Ericsson, Fredrik Lövgren, 

Angelika Karlsson och Eva Andersson och tävlingssekreterarna Ann Mårtensson, Elisabeth 

Bauer och Marianne Söderberg.   

Vi tackar alla glada, positiva och tålmodiga funktionärer som ställer upp på våra tävlingar. 

Utan er hade det inte fungerat. Vi ses igen 2017. 

/ Marianne Söderberg 

 

Rasutvecklingsutskottet (Utställningar) 

VBK har ordnat utställning för 16:e året. Resultatet blev en vinst på cirka 18.500:-. 

Vi hade fyra domare och 273 anmälda hundar. Det var 89 olika raser. Utställarna var mycket 

nöjda och vill komma tillbaka nästa år. Vi fick in många fina priser från våra sponsorer och 

det tackar vi för. 

Ett stort tack till alla som hjälpte till så det blev en bra utställning. 

/Gun Andersson och Anita Andersson 

 

 Hugutskottet 

Kursinriktning Antal kurser VT o HT Antal deltagare 

Valp              2          20 

Allmänlydnad I              2          24 

Tävlingslydnad              3          28 
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Agility              4          25 

Rallylydnad              3          18 

Nybörjare spår              2          16 

Ungdomskurs              2          15 

Räddning              1    VT6, HT2 

   
Träningsgrupper Antal grupper VT och HT Antal deltagare 

Lydnad              3         65 

Agility              3         33 

Rallylydnad              4         40 

Brukslydnad              2         30 

Spår              6         58 

Sök              2         20 

   

Instruktörsutbildningar 

Therese Andersson har gått grundmodulutbildning. 

Veronica Andersson har blivit godkänd lärare i grundmodulen och påbörjat sitt 

examensarbete för lärare i allmänlydnad steg 1. Veronica har även gått allmänlydnad steg 2 

utbildningen och väntas ta examen hösten 2017. 

Veronica har hållit 3 st grundmoduler samt en allmänlydnad steg 1. 

/Veronica Andersson  

 

MH Mentalbeskrivning 

Vi har haft 2 st MH under året. Vid den första, den 28/8, fick starten skjutas fram till kl 1200 

på grund av åska och fick därför bara beskrivning av 4 ekipage. Nästa MH var den 2/10 med 7 

ekipage. 

Jag blev godkänd testledare för MH i december. På figurantsidan ser det mörkare ut. Fler 

intresserade medlemmar eftersöks.  

/Patrik Andersson 

 

Ungdomsverksamhet 

Under 2016 har vi haft 2 kurser för ungdomar 7-25 år. En kurs på våren och en kurs på 

hösten med sammanlagt 15 deltagare, alla under 15 år. 



  Årsmöteshandlingar 2017-02-28 

5 Verksamhetsberättelse för Veberöds Brukshundklubb 2016 

 

Ungdomarna träffas med sina hundar vid 6 tillfällen på våren och 6 tillfällen på hösten. Största 

delen ägnas åt agility men vi har även lite rallylydnad och vardagslydnad. 

Alla kursdeltagare fick göra 2016 års hundborgarmärke. 

/Marianne Söderberg och Kerstin Ekholm 

 

Agility 

Vi har haft 3 agility nybörjarkurser, en på våren, en intensivkurs på sommaren samt en kurs 

på hösten. Vi har även haft 1 fortsättningskurs i agility (intensivkurs) som var lagd på 

sommaren. Totalt var det 25 deltagare på dessa 4 agilitykurserna.  

Hösten 2016 valde vi att dela upp träningsgruppen i agility i två grupper med anledning av 

många deltagare samt olika utbildningsnivåer. En träningsgrupp har fokus mot tävling där vi 

tar emot deltagare som snart är redo för att tävla. Där tränar vi mer på utmanande banor så 

vi är bra förberedda inför utmaningarna som kan dyka upp på tävlingar. Vi fokuserar en del 

på handling. Den andra träningsgruppen riktar sig till de som vill tävla i framtiden men inte är 

riktigt där ännu, eller för de som inte vill tävla utan bara ha roligt med sin hund. I den 

träningsgruppen är banorna enklare och inte fullt lika utmanande.  

Totalt har det varit 36 deltagare i träningsgrupperna under året. 

Vi har under 2016 fått några till ekipage som nu tävlar officiellt för Veberöds 

Brukshundklubb. 

Tillsammans med Ystad brukshundklubb och Simrishamns brukshundklubb har vi haft 6 

träningstävlingar totalt under 2016, varav Veberöds brukshundklubb har ansvarat och 

arrangerat två av dem. 

/Ida Queckfeldt 

 

Träningsgrupper spår 

Vi är en spårgrupp på 10 deltagare som träffas ca 20 gånger per år. Ambitionen hos samtliga 

är tävling och/eller seriös träning. Här lever även en stort intresse för Tjänstehunds träning, 

där 2 av deltagarna under året blev certifierade Patrullhunds ekipage. 

/Patrik Andersson 

Spårgruppen har varit ute 42 gånger. Spårat i Fulltofta och Snogeholm, tränat lydnad med 

Ingrid Ericsson på appellplanen och provat på mantraling. Vi är 10 ekipage som är ute och 

har trevligt i skog och mark med spårning, lydnad och grillning. 

/Anita Andersson 
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Under 2016 har spårgruppen innefattat 9 st ekipage, vi har spårat ett 10-tal tillfällen i 

Fulltofta. Gruppen har den 31/12 upplösts. 

/ Lena Werner 

 

Träningsgrupp sök 

Vår Sökträningsgrupp tränar 1 gång i veckan, antingen på lör-eller söndagen, beroende på var 

vi får tillgång till mark.  
Tränar nästan året om. 

Vi är 10 st ekipage, varav 5 st har tävlat flitigt under året. 

2 st har blivit godkända i högre klass sök 

1 st har blivit uppflyttad till högre klass sök 

1 st har tävlat i lägre klass sök 

1 st har blivit uppflyttad till lägre klass sök samt blivit uppflyttad till lydnadsklass 2. 

 

Vi har varit på två helgläger, ett på våren och ett på hösten, som vi själv anordnar. 

Vår målsättning för samtliga, är att ha höga tävlings- eller träningsambitioner. 

/Inger Jönsson 

 

Träningsgrupp brukslydnad 

Vi är en träningsgrupp som tränar Brukslydnad varje tisdag kl 1815-2000, nästan året om. 

Skotträning ingår, så länge det är ljust ute. Vi startar med gemensam kontakt och 

störningsträning. 

Deltagare varierar mellan 6-15 ekipage varje tisdag. Samtliga har kommit olika långt i sin 

träning och utveckling. Vi delar upp oss två och två så hjälper vi varandra med stöd, råd och 

kommendering.  På så sätt får var och en träna på just det som behövs för tillfället. 

Har alltid en platsliggning med skott och en utan skott. 

De flesta är ute och tävlar, dock inte alla utan flera vill bara aktivera sin hund, och det är okej 

i vår grupp. 

/Inger Jönsson 

 

Träningsgrupper tävlingslydnad 

Vi har tre tävlingslydnadsgrupper i Veberöd. En grupp tränar på tisdagar, en på onsdagar och 

en på torsdagar. Vi inriktar oss främst på lydnad och brukslydnad. I gruppen ingår, förutom 

själva träningen med hundarna, att diskutera momentproblematik och tolkning av regler. Vi 
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har haft temakvällar och träningstävlingar. Onsdags- och torsdagsgrupperna har även anlitat 

extern instruktör, Anders Kjernholm, 3 gånger under året. 

/Malin Karlsson  /Elisabeth Bauer /Angelika Karlsson 

 

Träningsgrupper rallylydnad 

Detta året hade vi två träningsgrupper i Rallylydnad . Vi fick in lite nytt folk som var både 

träningssugna och tävlingssugna. Vi har tränat mycket momentträning i båda grupperna för 

att de ska sitta ordentligt i ryggmärgen. Vi har även tränat på banor enligt tävlingsreglerna. I 

båda grupperna har vi både tävlingsmänniskor som varit ute och tävlat, några är klara för 

uppflyttning, och de som bara vill komma och aktivera sin hund. 

Detta året har vi gett möjlighet för dom, som inte kan komma att träna på den dagen de 

egentligen är anmälda till, att komma till den andra gruppen och det har varit mycket 

uppskattat. 

Vi har även detta året haft gemensamma avslutningar med grillning och lekar för både 

fyrbenta och tvåbenta till sommaren och med ett jultema till höstavslutningen. 

/Carina Jönsson 

 

Markutskottet 

Under året har vi haft tillgång till mark via region Skåne. Marktillgången via dem varit mycket 

god. Tävlingar har vi med hjälp av privata personer och framför allt Malmö BHK kunnat lösa, 

så att vi kunnat genomföra tävlingar som planerat. Vi söker mark både från spår och 

söksektionen för att få maximalt antal tillfällen tilldelade oss. Det är Fredrik Lövgren samt 

Annelie Ståhl som söker markerna senast november månad för kommande år. 2016 var även 

Patrik Andersson behjälplig med markansökan från spårsektionens sida. 

Viss mark finns även vid Ilstorp via Leif Nilsson. Denna används framförallt av 

kursverksamheten inom spår, då området är ganska begränsat. 

Några tillfällen på eftermiddagar har funnits vid Snogeholm och har fördelats mellan 

träningsgrupperna vid markfördelningsmötena.  

Tyvärr har vi under året inte fått någon mark från försvaret. Markansvarig för 

tjänstehundssektorn, Kirsten Örnberg har legat på ansvariga på P7 utan framgångsrikt 

resultat. Inga direkta förklaringar har kommit in förutom att de behövt marken för egen 

utökad verksamhet. Det verkar dock inte stämma helt då markerna på Revinge och Björka 

oftast står tomma under helgerna. Förhoppningsvis verkar det bli en ljusning under 2018 på 

fronten gällande deras marker.  
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Tilldelad mark till klubben fördelas själv av träningsgrupperna inom spår och sök samt 

kursverksamheten inom spår. Kursverksamheten spår har företräde gällande marken 

gentemot träningsgrupperna. Markfördelningen sker två gånger om året. 

Markutskottet har utökats med Patrik Andersson under året. 

/Fredrik Lövgren 

 

 

Veberöd 2017-02-28 

 

 

 

__________________________ 

Ordförande Kerstin Ekholm 
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