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Verksamhetsberättelse Veberöds Brukshundklubb 2017 
 
Sammanfattning av årets verksamhet 

Den stora händelsen under 2017 har varit att vi flyttat in i vår nya, fina klubbstuga. 
Appellplanen har fixats till vid några tillfällen med hjälp av ideella krafter. Den 11juni i 
strålande väder invigde vi klubbstugan med bandklippning, mat och lekar.  
 
Med anledning av Göran Olssons stora insats för att få iordning vår klubbstuga blev han 
utsedd till hedersmedlem vid årsmötet.   
 
Klubben har under 2017 haft sina första tävlingar i rallylydnad och agility. Tävlingarna har 
varit mycket lyckade och inkomstbringande. Klubben har även haft lydnads- och 
brukstävlingar. 
 
Agilityverksamheten har fortsatt att växa och klubben har haft kurser i specialsök som 
blivit mycket populärt. 
 
Tyvärr har marktillgången varit fortsatt liten vilket begränsar möjligheterna för våra 
bruksgrenar. Detta är ett gemensamt problem för många klubbar. 
 
Vårt medlemsantal har varit ungefär detsamma som 2016 dvs 2017 ca 325 medlemmar. 
Vi är tillsammans med Lomma BK den 6:e största klubben i distriktet.  
 
Tack alla instruktörer och andra ideellt arbetande medlemmar. Utan er så hade vår fina 
brukshundklubb inte funnits. 
 
Nu skall vi gemensamt blicka framåt och ta tillvara de erfarenheter och lärdomar vi fått 
med oss från tidigare år. Vi ska med gemensam energi skapa fler kurser och ordna fler 
tävlingar samt öka medlemsantalet. 
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Styrelsen 
 
Styrelsen har under 2017 bestått av: 
 
Kerstin Ekholm Ordförande 
Marianne Söderberg Vice ordförande 
Wendy Mörk Kassör 
Inger Blomqvist Sekreterare 
Göran Olsson Ledamot 
Ida Queckfeldt Ledamot 
Elisabeth Bauer Suppleant 
 
Styrelsen har under år 2017 haft följande möten: 
11 ordinarie styrelsemöten, 1 extra styrelsemöten, 1 årsmöte, 1 konstituerande 
styrelsemöte och 2 medlemsmöten. 
 
/Inger Blomqvist 
 
 
Valberedningen 
 
Valberedningen har under 2017 bestått av: 
 
Kenneth Johansson  Sammankallande 
Patrik Andersson Ordinarie 
 
/Kenneth Johansson 
 
 
Revisionen 
Revisionen har under 2017 bestått av: 
 
Torbjörn Enochson Ordinarie 
Johan Haglund Suppleant 
 
/Torbjörn Enochson 
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Tävlingsutskottet 
Under 2017 har vi haft följande officiella tävlingar. 
 
Lydnad 1 tävling startklass + klass1 + klass 2 med 40 anmälda ekipage. 
Lydnad 1 tävling alla klasser med 61 anmälda ekipage. 
Spår appell 1 tävling med 8 anmälda ekipage. 
Sök lägre och högre 1 tävling med 9 anmälda ekipage. 
Rallylydnad 1 tävling med 102 anmälda ekipage. 
Vi har även haft en inofficiell agilitytävling med många starter. 
 
Inför varje tävling samlas tävlingsgruppen 2 gånger och planerar för tävlingen. 
Tävlingsgruppen har 2017 bestått av tävlingsledarna Ingrid Ericson, Fredrik Lövgren och 
Angelika Karlsson samt tävlingssekreterarna Ann Mårtensson, Elisabeth Bauer och 
Marianne Söderberg. 
 
Vi tackar våra glada, positiva och duktiga funktionärer som ställer upp på våra tävlingar. 
Utan er hade inte tävlingarna fungerat. Vi ses igen under 2018. 
 
/Marianne Söderberg 

 
Rasutvecklingsutskottet(Utställningar) 
Klubben har under 2017 inte haft möjlighet att ordna några utställningar. 
 
/Styrelsen 
 
 
HUGutskottet 
 
Kursinriktning Antal kurser VT och HT  Antal deltagare 

Valp   4  32 

Allmänlydnad 1  6  55 

Allmänlydnad forts.  2  12 

Tävlingslydnad  2  18 

Agility   2  15 

Rallylydnad nybörjare  2  15 

Ungdomskurs  2  15 

Specialsök   2  14 
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Träningsgrupper Antal grupper VT och HT  Antal deltagare 

Tävlingslydnad  5  46 

Agility   6  47 

Rallylydnad   2  15 

Spår   4  36 

Sök   1  9 

Räddning   1  8 

 

MH Mentalbeskrivning 
Vi har inte haft några MH i år eftersom vi inte har någon bana på nya området och ett 
vikande intresse. 
 
/Patrik Andersson 
 
 
Ungdomsverksamhet 
Under 2017 har vi haft 2 kurser för ungdomar i åldern 7 - 25 år. En kurs på våren och 
en kurs på hösten med sammanlagt 15 deltagare, alla under 15 år. 
 
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 2017 års hundborgarmärke. 
 
/Marianne Söderberg och Kerstin Ekholm 
 
 
Agility 
Vi har haft 1 nybörjarkurser på våren samt en fortsättning intensivkurs på 
sommaren. Totalt var det 15 deltagare på dessa 2 agilitykurserna.  
 
Träningsgruppen i agility är numera indelad i två grupper. En grupp är för de som 
har tävlingsambitioner, de som kommit längre i träningen och som vill ha 
utmaningar. Fokusen är på handling, utmaningar och detaljträning. Den andra 
träningsgruppen är för de som nyligen kommit från nybörjarkurs i agility, inte vill 
tävla eller inte kommit så långt i sin träning. Fokus på fortsatt hinderinlärning, 
lättare handling och inlärning av olika handlingsmanövrar. Detta införde vi hösten 
2016 och det har fungerat bra. Totalt har vi haft 37 deltagare i träningsgrupperna 
under året. 12 deltagare från träningsgrupperna har även under vinterhalvåret 
tränat inomhus. 
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Vi hade 2017 ca 11 ekipage som tävlar officiellt för Veberöds brukshundklubb, där 
även några medlemmar reser längre upp i Sverige (Värnamo, Göteborg, Växjö) där 
ekipagen representerar Veberöds brukshundklubb.  
 
Agilitygruppen har hyrt in Kalle Karlsson för helgkurser, en på våren och en på 
hösten. Detta har gruppen själv anordnat. Detta har bidragit till god sammanhållning 
i gruppen och varit mycket omtyckt. Målsättningen med detta är att samtliga höjer 
sina tävlings- eller träningsambitioner, vilket vi även anser att det gjort.  
 
Tillsammans med medlemmar i region 4, det vill säga alla medlemmar i Sydöstra 
Skånes BK, Ystads BK, Simrishamns BK, Skurups BK och Veberöds BK, har vi som 
tidigare år våra träningstävlingar som är lagda på tisdagskvällar 18:30. 3 tävlingar är 
på våren och 3 är på hösten. Veberöds BK arrangerar 2 av dessa. 
 
Agilitygruppen har köpt in nya tunnlar och hopphinder vilket även gjorde de möjligt 
för oss att arrangerar vår första inofficiella agilitytävling 1 oktober 2017. Detta var 
mycket positivt och blev ett mycket bra resultat. Vi hade ca totalt 277 starter.  
 
/Ida Queckfeldt 
 
 
Rallylydnad 
Detta år hölls två kurser i rallylydnad för nybörjare. Där fick de lära sig 
grunderna i rallylydnad och alla moment i nybörjarklassen. Vi gick även igenom 
reglerna inom rallylydnaden. 
 
Det fanns också två träningsgrupper i rallylydnad där vi höll på i stort sett hela 
året med endast några korta veckors uppehåll. 
 
I båda grupperna tränade vi allt från nybörjarrally upp till mästarklass. Många 
av deltagarna har varit ute och tävlat med goda resultat, några har blivit 
uppflyttade från den klassen dom var i. 
 
Vi har lagt träningen så att den passar alla, vissa vill träna mycket störning andra vill bara 
träna vissa moment. Vi har haft samarbete mellan båda grupperna, så passar inte den 
dagen i vilken grupp man tillhört så har man kunnat komma och träna i den andra 
gruppen. 
 
Vi har haft en officiell rallylydnadstävling med 102 anmälda ekipage. 
 
Både vår och höst hade vi en gemensam avslutning med lekar, god mat och annat smått 
och gott. 
 
/Carina Jönsson 
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Specialsök 
Kurser i specialsök har de senaste åren varit mycket efterfrågade och folk har stått i 
kö över stora delar av landet. Privata utbildare har verkligen kunnat dra nytta av 
detta och fyllt sina kurser utan större problem. Specialsök är ingen officiell gren 
inom SBK, ännu. Dock bör man som klubb kunna erbjuda utbildningar inom detta, 
när det är det som folk efterfrågar. Så därför startade VBK under våren 2017 upp 
nybörjarkurser inom detta. Efterfrågan var stor och det blev till att starta två kurser 
omgående. 
 
Två kurser i nybörjare specialsök  har hållits under våren 2017. Totalt 14 deltagare. 
Kurserna har inletts med en teorikväll som beskrivit grunderna i själva specialsöket 
och hur man tränar in det samt vad slutmålet är och hur man kan använda sig av 
specialsöket i framtiden. Det inofficiella regelverket har gåtts igenom samt 
skillnaderna gällande nosework och specialsök.  
 
Själva kursen med hund har hållits på lördagar. Totalt 4 lördagar per grupp. Varje lördagspass 
varade 3 timmar. Kursen genomförde både inomhus och utomhus. Av kursutvärderingarna att 
döma var samtliga kursdeltagare mycket nöjda och alla hundar visade på ett riktigt bra 
slutresultat. Samtliga hundar löste slutuppgifterna utan problem. Vägen dit gick snabbare för 
vissa ekipage och en del av ekipagen behövde mer tid på sig för att sätta grunderna. Precis som 
med all annan hundträning. 
 
/Fredrik Lövgren 
 
 
Träningsgrupper spår 
Spårgruppen har varit ute 32 gånger i Fulltofta och Snogeholm.  
Under hösten var vi ihop med Patriks grupp. Vi är 10 ekipage som är ute och har 
trevligt i skog och mark med spårning, lydnad och grillning.  
 
/Anita Andersson 
  
Vi är en spårgrupp på 8 deltagare som samtränar med Anitas grupp.  
Vi har valt att träna samtidigt då grupperna fungerar väldigt väl tillsammans och 
vi kan dela erfarenheter i spåret. 
 
/Patrik Andersson 
 
 
Träningsgrupp sök 
Vår SÖK träningsgrupp är 9 st ekipage till antalet. Vi tränar sök en gång i veckan, 
antingen på lördagen eller söndagen beroende på var vi får mark. Vi tränar nästan 
året om och lägger in några lydnads pass när det lämpar sig. 
 
Under året har vi anordnat två helgläger, ett på våren o ett på hösten. 
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5 ekipage har tävlat och med fina resultat. 
  
En uppflyttad till Elit klass sök 
En godkänd i Högre klass sök 
En godkänd i Högre klass sök samt i Startklass samt i Rallylydnad 
En godkänd i Lägre klass sök 
En godkänd i Appell spår samt Startklass 
  
Målsättning för samtliga: 
Att ha hög tränings och tävlings ambition. 
 
/Inger Jönsson 
 
 
Träningsgrupper tävlingslydnad 
Vi har under 2017 haft 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 träningen ingår, förutom själva träningen med 
hundarna, att diskutera momentproblematik och tolkning av regler. Vi har haft 
temakvällar och träningstävlingar. Onsdags- och torsdagsgrupperna har även anlitat 
extern instruktör under året. Onsdagsgruppen upplöstes vid halvårsskiftet 2017. 
 
/Angelika Karlsson/Malin Karlsson/Elisabeth Bauer 
 
 
Träningsgrupp räddning 
Vi är en grupp på 8 ekipage som tränar räddning. Vi har träffats vid ungefär 40 tillfällen 
under 2017. I gruppen finns färdiga räddningshundekipage, ekipage som går utbildning 
samt ekipage som har siktet instället på att tävla IPO-R.  
Träningen sker på olika platser runt om i Skåne.  
 
/Susanne Helgason 
 
Patrullhund 
Vi har två aktiva patrullhunds ekipage i klubben, båda med 46e Bataljon. 
Inga kurser eller träningsgrupper igång. 
 
/Patrik Andersson 
 
 
Markutskottet 
Under året har vi haft ganska liten tillgång till mark via region Skåne.  Tävlingar har vi 
kunnat lösa med hjälp av privata personer, så att vi har kunnat genomföra tävlingar som 
planerat. 
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Vi söker mark både från spår- och söksektionen för att få maximalt antal tillfällen 
tilldelade oss. Det är Patrik Andersson samt Annelie Ståhl som söker markerna senast 
november månad för kommande år, med assistans av Fredrik Lövgren.  Viss mark finns 
även vid Ilstorp. Denna används framförallt av kursverksamheten inom nybörjarspår, då 
området är ganska begränsat. 
 
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.   
 
Tilldelad mark till klubben fördelas själv av träningsgrupperna inom spår och sök samt 
kursverksamheten inom spår. Kursverksamheten spår har företräde gällande marken 
gentemot träningsgrupperna. 
 
 
/Patrik Andersson 
 
 
 
Veberöd 2018-02-27 
 
 
 
 
 
____________________________ 

Kerstin Ekholm Ordförande 


