
      Klubben som siktar högt!     
 
 

Infobrev till medlemmar i Stockholms Södra Brukshundklubb 

December 2020 

Världen är inte sig lik      

Pandemin som vi hoppades skulle avta efter sommaren, håller nu ett krampaktigt grepp om oss alla. 

Tacksamt är ändå att ha hund i dessa tider. Hunden behöver ut och behöver ha träning och det är 

möjligt att träffas i mindre grupper för social samvaro. 

Ny belysning  
I början av oktober monterades nya LED strålkastare på våra planer. Det blev ett rejält lyft. Stort tack 

till Daniel Persson, Niklas Rönnlund och 

Jan-Olof Engström som ägnade fredag 

eftermiddag + helg till detta arbete. 

Daniel och Niklas är förstås elektriker. 

Genom deras insats sparade klubben 

många tusenlappar.   

Det återstår att till våren montera tre 

strålkastare på agilityplanen. 

(Bild: Daniel och Janne) 

MH bana (Mentalbeskrivning Hund)  

Det var drygt tio år sedan SSBK kunde genomföra MH. Tack vare idogt arbete av i första hand Robin 

Swed är nu banan godkänd och klubben höll sitt första MH den 15 november. Vi har ännu inte 

administrativa rutiner klara för fortsatta beskrivningar, men vi jobbar på detta. I slutet av januari 

presenterar vi dessa på hemsidan.  

Många tävlingsframgångar 
Sökträning bedrivs på klubben av en växande grupp medlemmar. Efter ihärdigt tränande har 

framgångarna visat sig. Vi har uppflyttningar både till lägre 

och högre klass – stort grattis till alla duktiga sökekipage! 

Inom spår och lydnad har vi också haft fina prestationer 

och uppflyttningar – grattis, grattis! 

Även inom IGP (internationell prövningsordning) har vi ett 

flertal framgångsrika tävlande – stort grattis! 

Intresset för rallylydnad växer och klubben har många som 

tävlar framgångsrikt. Uppskattad vidareutbildning 

arrangerades också med Anna Larsson. Fler och fler visar 

framfötterna i Mästarklass. Stockholms Södra fick också 

årets distriktsmästare i rallylydnad. 

Alla duktiga gratuleras! 
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Oanade möjligheter till utbildning i klubben 

Kompetenta funktionärer på våra tävlingar och kunniga instruktörer på våra kurser är helt 

nödvändigt för att vi ska upprätthålla ett gott rykte i 

hundvärlden. Vi har i år fått fler instruktörer, fler provledare, fler 

skrivare inom rallylydnad, fler funktionärer inom MH 

(mentalbeskrivning) och MT (mentaltest) och även 

rallylydnadsdomare. Hundintresset ger oanade möjligheter till 

utveckling inom många områden. En fantastisk medlemsförmån 

är att klubben står för kostnader vid utbildning av funktionärer. 

Jämför att utbilda dig till instruktör hos något hundföretag. 

”Man får och man ger” – tack alla som ger! 

Snabbkaffe istället för bryggkaffe 

När man tränat eller promenerat är det gott att avsluta med en kopp kaffe. Vi har erbjudit 

medlemmar möjligheten att brygga kaffe i stugan. Det blir dock ofta onödigt svinn på kaffet genom 

att en termos bryggs och det går åt 2-3 koppar. Under lågsäsong erbjuder vi istället snabbkaffe.   

Beställning av västar 
Leverantören av våra västar har för närvarande problem med 

tillverkningen. Vi väntar dock att det ska lösa sig och samlar med detta in 

beställningar. Pris 575 kr.  

Storlekarna är ”normala”. Har du medium kan du beställa medium. 

Beställ väst genom att maila storlek till ordforande@ssbk.online 

Medlemsmöte 6 december inställt p g a Corona 
Inställda eller uppskjutna medlemsmöten är sanktionerat av 

centralförbundet p g a corona 

https://www.brukshundklubben.se/kontakt/om-

oss/coronapandemin/medlemsmoten/  

 
Årsmöte 17 februari klockan 19.00 

Årsmötet planeras att genomföras digitalt via zoom den 17 februari. Mer information kommer. 

Handlingar till årsmötet kommer att presenteras på hemsidan och finnas i klubbstugan. 

Valberedningens förslag till styrelse finns på hemsidan. 

Notera den 17 februari kl 19.00 i din almanacka.  

Årets hundar  
Du som tävlat under året, missa inte att söka ”årets hund”.  

Ansökan om årets hund i olika grenar ska skickas in senast den 31 december.  

Du hittar statuter på hemsidan www.ssbk.online 

mailto:ordforande@ssbk.online
https://www.brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/coronapandemin/medlemsmoten/
https://www.brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/coronapandemin/medlemsmoten/
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Serveringen 
På grund av Corona har serveringen mestadels varit stängd under året. Till våren hoppas vi att det 

ser annorlunda ut. Marianne som haft hand om serveringen under 2019 tillhör riskgrupp och vi 

behöver inför 2021 utöka med fler personer som kan hjälpa till i första hand vid tävlingar.  

Köket är lite av hjärtat i verksamheten och ger möjligheter att lära känna många medlemmar. Är du 

intresserad att hjälpa till maila ordforande@ssbk.online 

Förtjänstfulla insatser 

Under året har många medlemmar bidragit med förtjänstfulla insatser i stort som i smått. Det är vi 

alla som ”gör” klubben. Din omtanke och ditt bemötande är avgörande för att vår klubb ska vara en 

välkomnande plats att söka sig till. Stort tack till alla som bidrar! 

”Människor glömmer vad du säger,  

men de kommer ihåg hur du fick dem att känna sig”. 

Warren Betty 

 

Nu satsar vi mot nya mål 

God Jul och ett Gott Nytt år! 

önskar 

Styrelsen/ Anne-Marie Folkesson 

ordförande 

 

Du missar oss väl inte på Instagram. Bilder hämtade där. Tack Isabel Nilsson som skapat och 

uppdaterar kontot.  

mailto:ordforande@ssbk.online

