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Året har präglats av många kurser och medlemsaktiviteter  

utomhus i små grupper där vi hållit avstånd  

 

    

 

Ett stort tack till alla medlemmar som bidragit till ett 

framgångsrikt år i klubben. 
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Verksamhetsberättelse för  

Stockholms Södra Brukshundklubb (SSBK) 

 

Verksamhetsåret 2019 

Styrelse: 
Ordförande  Anne-Marie Folkesson 

Vice ordförande Lennart Lindberg 

Kassör  Monika Rämme 

Sekreterare  Maria Gabrielsson 

Ledamot  Helene Rundqvist 

Ledamot  Caroline Järnbröst 

Ledamot  Peter Thylander 

Suppleant  Kenneth Karvonen 

Suppleant  Jan Olof Engström 

Sektorer/grupper: 

Hundägarutbildning Maria Gabrielsson och Helene Rundqvist 

 

Agilitysektor  Peter Thylander ansvarig 

  Ellionor Brändström 

  Emilie Billander 

  Carro Cajback 

  Annie Englund 

  Malin Lernhagen 

  Monica Heim Högström 

  Adina Bielk 

  Marianne Fernström 

Rallylydnad  Cecilia Carlsson 

  Johanna Strand 

  Susanna Lönngren 

  Elisabeth Haglund  

  Rosalie Nilsson 

  Carina Lindqvist 

  Wiebke Buschmann 

 

Specialsök och Nose work Susanna Lönngren 

  Mikaela Lönngren 
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IGP  Kenneth Karvonen  

IGP kommittén 

fr o m 16 nov  Yvonne Andersson   

  Monica Holmgren  

  Felicia Kvarnryd   

  Christel Leiborn  

  Kenneth Karvonen  

  Daniel Persson 

 

Mondioring  Robin Swed  

 

MH/MT  Robin Swed  

 

Utställning  Caroline Järnbröst  

 

Ågesta  Jan-Olof Engström, Daniel Persson, adj Yngve Collin 

Mark och stuga  

Köksansvarig  Marianne Lunden 

 

Tävling bruks- lydnad Anne-Marie Folkesson sammankallande 

  Yvonne Nordström sekretariat 

Tävling rallylydnad Rallylydnadsgruppen 

Tävling IGP  IGP gruppen/kommittén 

Sponsorgrupp  Lisa Lindblom ansvarig 

  Elin Johansson 

  Lotta Persis 

PR & Info  Caroline Järnbröst och Anne-Marie Folkesson 

  Medhjälpare hemsidan Anna Pettersson Nulu 

 

Övrigt  Yvonne RE Andersson Årets hund 

 

Antal medlemmar 
Antal medlemmar vid årets slut var totalt 675, därav 63 ungdomsmedlemmar Sveriges 

Hundungdom, 37 familjemedlemmar, 1 ständig medlem, 3 hedersmedlemmar förbund, 7 

hedersmedlemmar klubb. 

Styrelsens arbete 
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 15 protokollförda möten. 

Ett medlems möte har hållits under året, i juni. Corona pandemin innebar att höstmöte ställdes in. 



 
 
 

4 
 

Styrelseprotokollen har offentliggjorts i en pärm i det ”blå skåpet” i klubbstugan. 

SSBK var en av de första klubbarna som anslöt sig till SBK Tävlings betalsystem Stripe. 

Styrelsen har bytt redovisningsbyrå p g a att den gamla avsagt sig uppdraget. 

Bredbandet har bytts ifrån adsl till 4g till en högre hastighet och lägre månadskostnad. 
Bättre begagnad dator och skärm med Windows 10 har donerats via Peter Thylander. 
 
Skrivaren har bytts ut mot en enklare variant med svart vit utskrift för att hålla ned kostnader för 

utskrifter. Den mindre skrivaren nyttjas för enstaka färgutskrifter. 

 

Distriktsmöten 
Inga distriktsmöten har arrangerats p g a pandemin. 
 

Avtal 
Avtal har skrivits med Susanna Lönngren som avtalsinstruktör. 

Ett Personuppgiftsdelningsavtal har tecknats mellan klubben och Studiefrämjandet för att klargöra 

ansvaret för personuppgifter som förs över från den ena parten till den andra. 

Avtal har upprättats med redovisningsbyrån WinRex. 

Ågestasektorn 

mark- och stuga 
Ny belysning har monterats på samtliga planer utom agility. Agilityplanens belysning monteras till 

våren. 

 

Appellplanerna har varit välklippta under hela sommarhalvåret. Mindre förbättringar har gjorts 

genom att jord fyllts i gropar. 

Sopcontainern har tagits bort och ersatts av en 600 l stor soptunna som töms varannan vecka under 

vinterhalvåret och varje vecka under sommarhalvåret. Tre papperskorgar har köpts in som ska sättas 

upp inom klubbområdet. 

 

Hundägarutbildningssektorn ”HUS” 
Helen Rundqvist och Ia Gabrielsson har delat på ansvaret för kurskansli och hundägarutbildning.  

Instruktörsmöte hölls i februari och på grund av Corona pandemin kunde inget möte genomföras 

under hösten. Ett informationsbrev skickades istället ut till instruktörerna i december. 

Kurser  
Under 2020 har 51 kurser erbjudits varav 40 st genomfördes. Jämfört med 2019 genomfördes 25 

kurser. Kurserna har samlat 230 deltagare. 

Det har varit ett högt tryck på valpkurser under året. 
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Kurserna har fördelats enligt nedan: 

Område Antal kurser 

Allmänlydnad 3 

Agility 8 

Brukslydnad 1 

Pröva På 1 

Rallylydnad 4 

Specialsök 4 

Startlydnad 3 

Tävlingsträning och problemlösning 1 

Valpkurs 15 

 

Utvärderingarna av kurserna visar att majoriteten av årets kurser har ett medelvärde över 4,3 av 

max 5.0. Det visar på att deltagarna är mycket nöjda med kurserna och klubbens instruktörer.  

Personlig hundinstruktör 
Klubben har under året kunnat erbjuda personliga hundinstruktörer till de som önskar få hjälp med 

sin träning. 20 privatlektioner har under 2020 genomförts. Personliga instruktörer har varit Anne-

Marie Folkesson och Susanna Lönngren. 

Temakvällar 
Inga temakvällar har genomförts på grund av Corona pandemin. 

Instruktörer 
Under året har 4st nya instruktörer utbildats. Tre inom allmänlydnad Lisa Lindblom, Isabel Nilsson 

och Caroline Järnbröst och 1 inom Agility Malin Lernhagen. 

Verksamma instruktörer har varit:  

Susanna Lönngren valp, rallylydnad, specialsök, prova- på kurs 

Mikaela Lönngren allmänlydnad, specialsök  

Anne-Marie Folkesson unghund, lydnad startklass o appellklass, tävlingslydnad, 

Marianne Fernström agility 

Mats Thied rallylydnad 

Kenneth Karvonen allmänlydnad 

Sabina Blomqvist valp 

Annie Englund agility 

Caroline Järnbröst valp  

Lisa Lindblom valp  

Isabel Nilsson valp 
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SSBK har under 2020 utbildningsavtal med 6st personer som enligt avtalet ska genomföra kurser i 

klubbens regi som ersättning för betald utbildning. 

Klubben har under året haft uppdragsavtal med en av instruktörerna, Susanna Lönngren. Avtalet har 

inneburit att instruktören ska genomföra 5 kurser per termin. Det har fallit mycket väl ut att använda 

sig av uppdragsavtal då det har hjälpt oss att få instruktör till kurser som har efterfrågats.  

Isabel Nilsson och Caroline Järnbröst deltog i vidareutbildning för instruktörer för Maria Brandel i 

Kungsörs hundhall under temat ”Bäst var dag”. 

Anmälningsvillkor 
Översyn av anmälningsvillkor har gjorts. Anmälningsvillkoren finns publicerade på klubbens hemsida 

samt skickas med i bekräftelsemejl till kursdeltagarna. 

Riktlinjer 
Riktlinjer för kurser, specialistkurser samt drop-in aktiviteter har tagits fram för att tydliggöra de 

olika utbildningsalternativen. Riktlinjerna finns tillgängliga på klubbens hemsida. 

Medlemsaktiviteter 
Pandemin hindrade att tävlingar genomfördes under april och maj. Några av våra initiativrika medlemmar 
arrangerade spontant olika medlemsaktiviteter som blev mycket uppskattade av medlemmarna och 
dessutom fyllde på klubbens kassa. 
Initiativtager var: Isabel Nilsson, Caroline Järnbröst och Lisa Lindblom. 
Aktiviteter var: 
Isabel Nilsson anordnade ”Black Jack” en uppletande tävling i maj. 
8/4 Inlärning framåtsändande med Anne-Marie. 
10/4 Träningstävling uppletande med Isabel och Caroline. 
11/4 Leta påskägg med Isabel och Caroline. 
12/4 Rallylydnad med Lisa Lindblom. 
16/4 och 23/4 drop-in träna fotgående med Kenneth Karvonen. 
18/4 och 25/4 drop-in: Apportering med Kenneth Karvonen. 
Onsdagar:  Platsliggande/budföring med skott, Isabel Nilsson höll i pistolen. 
Uppletandetävling i maj med Isabel Nilsson. 
Isabel Nilsson har också erbjudit medlemmar att låta fotografera sina hundar. Intäkten för fotografering 
har gått till klubben. 

 

Utställning 
Ingen utställning arrangerades p g a pandemin. 
En utställningsträning hölls dock under hösten, där Mikael Magnerholt tjänstgjorde som domare. 

 

PR & Info 

Ågesta motionsspår har nyttjats flitigt av allmänheten och vi har sett behov av att informera om vårt 

träningsområde och att lösa hundar kan förekomma. Informations skyltar därför satts upp. Vi tackar 

Jan Holmquist som tillverkat fina skyltar. 

Översyn och syftesbeskrivning gällande sociala media som används av SSBK har utformats. 

Instagramkonto har skapats och upprätthålls av Isabel Nilsson. 



 
 
 

7 
 

Hemsidan genomgår översyn under ledning av Anna Pettersson Nulu 

Rallylydnad 
Rallysektorn har varit aktiv och arrangerat både officiell tävling, kurser och träningar för klubbens 

medlemmar. 

Caroline Järnbröst, Isabel Nilsson och Lisa Lindblom tog initiativet till att genomföra en inofficiell 

online tävling. Den genomfördes under maj månad med 121 ekipage som anmält från hela landet. 

Susanna Lönngren dömde tävlingen.  

KM anordnades den 23 augusti med 30 startande ekipage i samtliga klasser.  

Utbildning inom rally 

Anna Larsson specialist inom rallylydnad höll kurs 26-27 september i syfte att vidareutveckla våra 

ekipage. 

Tre nya rallylydnadsskrivare har utbildats Lotta Perisic, Elisabeth Haglund och Carina Lindqvist vilket 

kommer underlätta att arrangera officiella tävlingar på klubben. Susanna Lönngren har utbildat sig 

till domare. 

Träning 
Öppen rallylydnadsträning har arrangerats på onsdag kvällar under våren och hösten. De aktiva på 

klubben har turats om att hålla träningen. 

Inomhusträning arrangerades under vintern i Haninge Hundhall 6 tillfällen med två stycken grupper, 

en för nybörjare/fortsättning och en för avancerad/mästarklass. 

Rallysektorn varit aktiv och arrangerat både officiell tävling, kurser och träning för klubbens 

medlemmar. 

En fast uppletanderuta har iordningställts av Yngve Collin vid ”valpleken”. 

Agility 

3 st inofficiella tävlingar arrangerades i augusti den 3, 11 och 21 som Peter ansvarade för. 

Hinder har plockats ut och tillbaka vid säsongsstart och säsongsstängning. 
Två kurser för Maria A inställda pga lågt deltagande 
Två virtuella SMbanor via Sagik. 
Fyra virtuella Coronabanor via Agilitynytt. 
Flera färdigbyggda banor har byggrts upp av sektorn. 
 
Ansvar för gräsklippning av agilityplanen har legat på agilitysektorn. 
 

Specialsök 
En temakväll i specialsök med Åza Molnar hölls den 24 februari. 

Öppna träningar i specialsök ”röd kong” har hållit under hösten varannan vecka under ledning av 

Mikaela Lönngren. 

Inofficiell tävling hölls den 20:e augusti med 15 deltagare. 
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Ett doftprov i Nose Work hölls den 12 mars. 

Officiell Nose Work tävling hölls på kvällen den 31:a juli med 25 deltagare. 

Träningstävling bruks och lydnad 
En träningstävling i lydnad arrangerades i maj. 

En träningstävling i brukslydnad arrangerades i maj. 

En träningsgrupp bruks i klubben arrangerade på eget initiativ en träningstävling för bruksekipage i 

september. 

Officiella tävlingar: 
6 juni lkl  sök  7 ekipage 

13 juni hkl spår  5 ekipage 

14 juni lkl spår  4 ekipage 

24 juni  BH/VT  3 ekipage 

28 juni  IGP 1, 2, 3  4 ekipage 

15 juli  BH/VT  4 ekipage 

19 juli  IGP 1, 3  7 ekipage 

19 aug  lydnad startklass o klass 1 28 ekipage 

12 sept  lkl sök  3 ekipage 

19 sept rally M  92 ekipage 

10 okt  akl sppr, sök  18 ekipage 

8 nov  IGP 1-3, BSL 1-3, BH/VT 15 ekipage 

16 dec StPr  Ställdes in p g a Corona 

Uppflyttade resultat: 

11 ekipage har tävlat i bruks och uppnått uppflyttningsresultat. 

17 ekipage har tävlat i lydnad och uppnått 1:a pris. 

18 ekipage har tävlat rallylydnad och erhållit kvalificerande resultat. 

Tyvärr har vi inte  motsvarande resultatrapportering gällande agility och IGP. 

IGP 
Träning har pågått kontinuerligt  under året. 

Godkända IGP och UHP provledare: 

Daniel Persson 

Jan Holmquist 

Mondioring 
Träning har pågått varje torsdag och varannan söndag eftermiddag under ledning av Robin Swed. 

MH/MT 
MH/MT bana har färdigställs under året under ledning av Robin Swed. Banan godkändes och ett MH 

hölls den 15 november. 

Utbildade MH funktionärer under året: 

Susanna Lönngren MT figurant (MH fig 2019) 
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Mikaela Lönngren MT figurant (MH fig 2019) 

Robin Swed MH figurant 

Samarbete hundungdom 
Skarpnäcks hundungdom höll en freestyletävling på klubben den 27 september.  

Samarbete rasklubbar 
Provledarutbildning IGP och UHP hölls den 6–7 juni och 13–14 juni med Jan Nilsson som utbildare. 

Enligt avtal har samarbete med schäferklubb Ågesta pågått under året. 

Kelpieklubben östra höll en träningsdag på klubben. 

Samarbete vaktbolag 
IGP planen har hyrts ut en dag per vecka till vaktbolagen Avarn och Estate. 

Tävlings resultat 
Champions under året 
Ronja Tallen har blivit champion i lydnad. 

Lena Åderfjäll har blivit champion i rallylydnad. 
 

Mästerskap 

Klubbmästare i rallylydnad 

Nybörjarklass Lina Rydberg med Love 

Fortsättningsklass Mia Nyqvist Thorelli med Laika 

Avanceradklass Cecilia Carlson med Axxa 

 

Disriktsmästare i rallylydnad 

Anne-Marie Folkesson tog hem distriktsmästerskap i mästarklass med Cukid´s Karisma. 

SM i lydnad och bruks  

Tyvärr blev alla SM inställda p g a pandemin. De kvalificerade ligger kvar som kvalificerade 2021. 

 

Kvalificerade från SSBK: 

Lydnad 

Monica Kempe med Lizzroys Avicii 

Ronja Tallen med Frost 

 

Bruks 

Monica Kempe med Lizzroys Avicii 

Årets Hund, vinnare 
Dokument presenteras senare som bilaga. 

Sponsorer under året har varit: 
Rallylydnad, bruks och lydnad  

  Djurmagazinet Högdalen 
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  Arken zoo Kungens kurva 

  Tumba hund och katt 

  SEA hund och katt Kungens kurva 

  Djurmagazinet i Farsta  

  Taros hundsport 

  Brit hundmat 

  Real färskfoder 

  MTDesign.se 

  Fotograf Kickan Nikolic 

 

IGP tävlingar  Svenska Djurapoteket 

  Foderboden 

  Vom hundmat 

 

Stockholms Södra Brukshundklubb 

Farsta den 24 januari 2021 

Berättelsen undertecknas: 

 

 

Anne-Marie Folkesson  Lennart Lindberg Monika Rämme 

ordförande   vice ordförande kassör 

  

 

Maria Gabrielsson  Helene Rundqvist Caroline Järnbröst 

sekreterare   ledamot  ledamot 

   

Peter Thylander 

ledamot 

 

Suppleanter: 

 

Kenneth Karvonen  Jan-Olof Engström 

    

     

 


