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Årsberättelse Ystads brukshundklubb 2017
Styrelsen för Ystads brukshundklubb 2017 avger härmed redovisning för
föreningens verksamhet under året 2017.
Förvaltningsberättelse.
Styrelsen har haft följande sammansättning:
Ordförande: Bo Nilsson avgår hösten 2017
V. Ordförande: Daisy Persson
Kassör: Ann Olsson
Sekreterare: Johanna Karlsson avsäger sig posten sommaren 2017
V.sekreterare: Kristina Weidhagen
Ledamot: Kerstin Olsson
Ledamot: Johanna Nilsson
Ledamot: Emma Håkansson
Suppleant: Christine Jonazon
Revisorer: Berth Hansson, Olle Pålsson
Revisorsuppleant: Jörgen Larsson och Ebbe Rasberg
Valberedning: Göran Hartlén, Alf Andersson och Jan Lindau
Firmatecknare: Ordförande Daisy Persson och kassören Ann Olsson har, var för sig, haft rätt
att teckna föreningens firma.
Protokollförda möten
Styrelsen har under året haft nio protokollförda styrelsemöten och tre protokollförda
medlemsmöten samt ett årsmöte.
Antal medlemmar 31/12-2017
369 st
Kommittéer
Tävling – mark – kök
Viktoria Ekberg (samankallande, statuter och vandringspriser)
Bo Nilsson (tävling och mark)
Yvonne Artberger (barometer, statuter och vandringspriser)
Viktoria Lundh (agility)
Katarina Sund (rallylydnad)
Ann Olsson (IPO)
Kerstin Olsson (köksansvarig)
Kerstin Olsson (kiosk och grill)
Karin Cebrenius (husgeråd och engångsmaterial)
Lars-Erik Cebrenius (husgeråd och engångsmaterial)
Agilitygruppen (läskinköp och pantning)
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Utbildning – tjänstehund
Lisa Larsson avgick under 2017 och ersattes av Ebbe Rasberg (sammankallande)
Viktoria Lundh
Daisy Persson
Karin Cebrenius
Marita Grimsér
Ann-Kristin Petersson
Johanna Nilsson
Anita Nordström (tjänstehund)
Fastighet
Allan Andersson (sammankallande)
Daisy Persson (camping)
Läger (vilande)
Vilande!
PR/IT
Inger Artberger (sammankallande)
Robert Werner
MH/Mentalitet
Ann Olsson (sammankallande)
Johanna Nilsson
Lars Almkvist

Kommentarer till 2017 års ekonomiska resultat i Ystads Brukshundklubb
Vi har gått med 19 163 17 i underskott under verksamhetsåret.
Övriga utgifter och inkomster har legat i stort sätt i samma nivå som förra året, förutom att
ersättningar för SM har varit en stor utgift pga. det långa avståndet till arrangemanget, och att
tävlingarna har varit mindre och då en mindre vinst uppnåtts än föregående år.
MEN en liten vinst i markakontot har uppnåtts.
Vi har fortsatt god ekonomi i klubben med en behållning av 307 530 99 fördelat på olika
konton.
Ann Olsson, Kassör
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Rapporter
Verksamhetsberättelse från träningsgrupperna & tävlingskommittén
Verksamhetsberättelse för Agility 2017
Kurser & utbildning: Agilityn har under året hållit i nybörjarkurs, fortsättningskurs,
tävlingskurs med klubbens instruktörer och alla kurser har snabbt blivit fulla. Annica Aller
har hyrts in och hållit i några handlingskurser.
Träningsgruppen: Har varit aktiv och många har även visat sig ute på tävlingsbanorna och
satt YBK på agilitykartan. Sedan den 1e januari 2017 tävlar vi numera i 5 olika
storleksklasser mot tidigare 3. YBKs ekipage finns representerade i alla storleksklasser och i
alla svårighetsklasser. Gruppen som aktivt tränar agility på YBK är stor och mellan 40-45
ekipage utnyttjar de agilityträningsmöjligheter som finns på klubben. En sak som uppskattats
under året är att det under perioden april-oktober funnits en stående kombination uppställd,
vilket underlättar träningsmöjligheterna och att man slipper släpa tunga hinder fram och
tillbaka vid varje träningstillfälle. Under höst/vintern har det varit en grupp som fortsatt att
träna inomhus i en hall i Marsvinsholm. YBK har också fått flera nya agilitychampions under
året! Linnea Nilsson och Katja och Kristina Landen och Enja tog båda två sina
Hoppchampionat och Oliver Rasmusson och Max tog sitt Agilitychampionat. Två YBK
ekipage finns även representerade i den absoluta toppen på Årets agilityhund-lista, en lista
som räknar in alla resultat från klass 3 under året och sedan räknar ut vilka ekipage som
presterat bäst över hela Sverige. I small vann Linn Magnusson och Ester och blev därmed
Årets agilityhund i small, och i large kom Linnea Nilsson och Katja 2a.
SM: På Svenska mästerskapen i Östersund representerades YBK av rekordmånga starter!
Linn Magnusson och Ester tävlade i small både individuellt och i lag, Oliver Rasmusson och
Max tävlade i XL individuellt, Annika Kellgren och Charlie tävlade i L individuellt och
Linnea Nilsson och Katja tävlade i L både i lag och individuellt. Det slutade med medaljregn
över YBK med totalt 2 silver för Linn och Ester (individuellt och lag), 1 guld för Linnea och
Katja (individuellt) och en 4e placering för Oliver och Max (individuellt).
Landslagsuttagning: På årets landlagsuttagning som arrangerades i Söderköping i maj
representerades YBK av 3 ekipage – Linn Magnusson och Ester, Oliver Rasmusson och Max
och Linnea Nilsson och Katja. Linn och Ester tog en plats i landslaget och representerade
under året Sverige på Nordiska mästerskapen och Världsmästerskapen. På NM var de med
och tog guld i lagklassen och på VM vann de även där guld tillsammans med smallaget i
hoppklassen.
Träningstävlingar: Anordnas i samarbete med Simrishamn, Veberöd och Ystad. Sex
tävlingar under året varav två har varit förlagda i Ystad. Att få träningstävla så här är oerhört
värdefullt och betydelsefullt, framför allt för nya ekipage och perfekt att få göra det under
lättsamma former och i olika miljöer. Även i år vann YBK-ekipage i alla storleksklasserna!
XS/S vanns av Cecilia Vallin med Malte, M vanns av Brita Sassersson och Expo och L/XL
vanns av Marianne Westergren Eriksson med Cello.
Fyrkantentävling: Tillsammans med Trelleborg, Skurup och Svedala är en tävling som riktar
sig till nybörjarekipage för att få upp tävlingsintresset och att våga tävla. Denna tävling
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anordnas vår och höst, årets tävlingar har varit i Trelleborg samt Ystad.
YBK:s lag vann både vårens och höstens tävling.
Klubbmästerskap: Anordnades under augusti månad och firades med kräftskiva på kvällen.
Segrade i XS/S gjorde Emelie & Sidney, i M Ewa Ribbing Blohmé & Love och i L/XL Tove
Olsson med Ebbe.
Tävlingar: Under året anordnade agilitygruppen en officiell tävling under första helgen i

augusti med klass 1 och 2 på lördagen och klass 3 på söndagen. Totalt genomfördes över 1000
starter under helgen. Agilitygruppen tackar alla funktionärer som hjälpte till både innan och
under tävlingarna, det är stora arrangemang att dra runt helgtävlingar. YBK har fått mycket
beröm från tävlande för en trevlig och välarrangerad agilitytävling.
Övrigt: Gruppen försöker på olika sätt få fler intresserade av agility bl.a. genom att informera

och visa de som går i andra kurser inom klubben. Tack vare de fantastiska resultaten vid
Landslagsuttagning och SM har YBK fått uppmärksamhet genom flertalet reportage i både
Ystads Allehanda och Österlenmagasinet och även varit med på Radio Active.
Gruppen underhåller och delvis förnyar hinderparken kontinuerligt. De nya reglerna som
började gälla den 1e januari 2017 gjorde att några mindre renoveringar av nuvarande
hinderpark behövde göras för att möta de nya kraven.
Agilitygruppen avslutade året med traditionell Julklappsfika i december där väldigt många
sorters hemlagat julgodis provsmakades samt julklappar byttes efter en intensiv och högljudd
runda av julklappsspelet.
Agilitygruppen via
Linnea Nilsson

Verksamhetsberättelse från rallylydnad 2017
Under 2017 har en öppen träningsgrupp startat på torsdagar kl 13. Karin Cebrenius och
Kerstin Olsson har påbörjat utbildning till rallylydnadsinstuktörer. Inga kurser eller tävlingar
har arrangerats av YBK under året. Ann-Kristin Petterson har tillsammans med Kotte fått
championat i Rallylydnad.
Kristina Weidhagen
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Verksamhetsberättelser från tävlingskommittén inom lydnad, spår, sök och
IPO 2017
Verksamhetsberättelser från tävlingskommittén inom lydnad, spår, sök och IPO 2017
Under 2017 har YBK haft aktiva träningsgrupper inom de flesta av bruksgrenarna – spår, sök
och IPO – är aktuella just nu. Tävlingskommittén har med stort stöd av träningsgrupperna och
klubbens övriga medlemmar arrangerat ett antal tävlingsdagar för ekipage som vill prova sina
hundars förmåga inom bruksgrenarna och i lydnad. YBK har även det här året fått väldigt fina
omdömen om sina tävlingar, både av domare och de tävlande, vilket vi är stolta och glada för.
Under 2017 har två tävlingsdagar i elitspår samt en lägre spår- och en högre spårtävling
arrangerats under våren. YBK arrangerade i augusti en lydnadstävling med startklass och
lydnadsklass 1 där de tävlande hade möjlighet att starta två gånger med sina hundar.
Tävlingsverksamheten inom IPO har fortsatt att utvecklats. Det här året hölls två tävlingar
med alla klasser inom BH, BSL och IPO. Som vanligt arrangerades även en söktävling i
november med klasserna lägre, högre och elit. Trots brist på tillgänglig tävlingsmark, en fråga
som många klubbar i Skåne kämpar med, kunde tävlingen ändå genomföras. Åhus BK lät
YBK låna mark i Yngsjö, något vi är oerhört tacksamma för.
Tyvärr arrangerades inget klubbmästerskap under 2017. Det är första gången på många år
som klubben inte hade möjlighet att genomföra och kora klubbmästare, men målet är att
kunna erbjuda klubbens medlemmar detta under 2018.
Under året har många duktiga förare och hundar från YBK tävlat i lydnad och i
bruksgrenarna. Alla som ställer sig på tävlingsplanen gör fin reklam för vår klubb och det
finns många uppflyttningar och resultat att applådera. I årets SM i bruks hade YBK en
deltagare med i spårhundsgruppen genom Inger Artberger och SE SPCH Mandylike’s
Wishful.
Tävlingskommittén vill avsluta med att tacka alla som ställt upp under året och gett av sin tid
och sitt engagemang, så att ekipage ska kunna komma till oss och tävla. Ingen nämnd och
ingen glömd – brukshundsklubben vilar på frivilliga insatser och för att allt ska fungera
smidigt både innan och under tävlingsdagen krävs många olika roller där alla insatser är
viktiga.
Viktoria Ekberg

Verksamhetsberättelse Ipo på Ystad BK 2017
Avhållet 2 officiella Prov 2017.
Flera godkända och uppflyttade ekipage under året.
Deltagare på Risen Ipo VM. Vi har fått en liten stuga som vi renoverat och underhållet under
året, sponsring från Hyltelands Kennel och även diverse skänkta grejor från övriga deltagare i
gruppen.
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Verksamhetsplan för 2018
Planerat för att hålla minst 2 prov, 1 under våren och 1 under hösten.
Start av BPH kurs under februari månad för att öka intresset för tävlande i klubben.

Ann Olsson

Verksamhetsberättelse från tävlingskommittén – mark och kök
Verksamhetsberättelse mark 2017
YBK har under året haft träningsmarker för spårarbete på Kabusa fältet, Snogeholm,
Bollerup, Klåveröd, Fulltofta samt i Lövestad. För vårens spårtävlingar genomfördes på
Bollerups Lantbruksskola samt på privata marker i Svenstorp och Nedraby.
Söket har haft sina träningar i Lövestad, Huaröd,Tomelilla samt i Brösarp. Söktävlingen på
hösten fick vi inte tag på någon mark här i närheten detta löste sig genom att Åhus BK lånade
ut sina sökmarker till oss.
Bo Nilsson

Verksamhetsberättelse köket 2017
Året som gått har flutit på bra. Har haft tävlingar som fungerat mycket bra. Planer på att
installera en diskmaskin är på gång. Alla tävlande och domare har varit nöjda med både mat
och bemötande
Kökskommittén, genom Kerstin Olsson

Verksamhetsberättelse från utbildningskommittén för år 2017
Utbildningskommitèn har med Lisa Larsson och Ebbe Rasberg sammankallande bestått av
Karin Cebrenius (Rallylydnad), Daisy Persson (Spår), Anki Persson (Sök), Ann-Kristin
Petersson (Lydnad), Marita Gimsèr (Agility) och Johanna Nilsson (IPO).
Utbildningskommittèn har haft 3 möten under 2017.
I klubben finns noterade ett fyrtiotal aktiva instruktörer och ledare och vi har under året haft 2
instruktörsmöten. Deltagarantalet har varit 17 st vid vårmötet och 10 vid höstmötet. Vid det
sista mötet bjöds de närvarande på julbord.
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Många av instruktörerna och medhjälparna har varit engagerade i kurs- och träningsgruppsverksamhet under året. Under året har vi haft 5 valpkurser, 4 unghundskurser, 4
allmänlydnadskurser, 1 grundkurs agility, 2 fortsättningskurser agility, 1 tävlingskurs agility,
1 grundkurs rallylydnad, 1 tävlingskurs bruks, 1 tävlingskurs lydnad. Vi har även arrangerat
kurser i nose-work.
Under året har vidareutbildning genomförts i form av ledarutveckling steg 1 i
Studiefrämjandets regi där 12 st från ystad deltog. En planerad utbildning om problemhundar
genom föreläsning av Reino Oskarsson va planerad under året men har fått flyttas fram pga.
Sjukdom.
Utbildning av instruktörer - Amy Haraldsson har planerats gå utbildning SBK grundmodul
vilket pga. Inställd kurs flyttats fram till 2018.
Kursutvärderingar från kursdeltagare har gjorts av Studiefrämjandet under året och dessa har
tillställts respektive instruktörer. En sammanfattning av de genomförda utvärderingarna visar
på goda omdömen från våra kursdeltagare vilket känns glädjande för vår klubb och bör ha
inspirerat instruktörer och ledare. Ett önskemål från flera kursdeltagare i de allmänna
lydnadskurserna har varit att kunna erbjudas möjlighet till fortsatt lydnadsutbildning innan
man går vidare med någon av specialgrenarna.
En gemensam kursavslutning som var mycket uppskattad genomfördes under våren och var
avsedd att även genomföras efter höstens kurser. Denna fick dock, till följd av sent datum för
kursavslut och besvärligt väder, flyttas fram till en gemensam aktivitet vid avslutningen av
kurserna våren 2018.
Hundpromenader har genomförts under året och en utvärdering skall ske 2018 inför ev.
fortsättning av aktiviteten.
Utbildningskommittèn tackar alla instruktörer, medhjälpare och övriga som hjälpt till så att vi
kunnat hålla kursverksamhet och internutbildning i gång under året.
Ebbe Rasberg

Verksamhetsberättelse från fastighetskommittén – camping
Verksamhetsberättelse Fastighet 2017
Under året som gått har det lagts nya brädor på altanen. Målats lokal inomhus.
Gräsklippning och röjning av buskar. Även vid parkeringen och vägen upp till klubbstugan
har hålor lagts igen.
Har haft elever ifrån Bollerup som en gång i veckan som hjälpt till med uppfräschning
av klubben bl.a klippt gräs röjning m.m.
Vad fastighetskommittén önskar är mer folk ställer upp på fixardagen

Allan Andersson
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Verksamhetsberättelse för camping 2017
Campingen för SBK medlemmar har som tidigare år varit populärt och många av våra gäster
återkommer år efter år. I våras sattes ett kodlås upp och i den förvaras nyckel till toa samt
dusch.
Daisy Persson

Verksamhetsberättelse från lägerkommittén
Lägerkommittén är för tillfället vilande!

Verksamhetsberättelse från PR/IT-kommittén
Verksamhetsberättelse från PR/IT-kommittén Verksamheten flyter på. Hemsidan uppdateras
kontinuerligt med information, tävlingsresultat, kurser etc.

Inger Artberger

Verksamhetsberättelse från MH/Mentalitet/Utställning
Verksamhetsberättelse Mentalgruppen på Ystad BK 2017
Avhållet 3 officiella MH Prov 2017. Uppdaterat funktionärer för verksamheten.
Verksamhetsplan för 2018
Uppdatering av klubbens funktionärer under första delen av året. Planerat för att hålla minst
2 prov, 1 under våren och 1 under hösten. Om behov finns ordnas flera.
Utbilda några nya figuranter då det finns behov av detta.

Ann Olsson
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HJÄRTLIGT TACK!
Ystads Brukshundklubb vill rikta ett varmt tack till alla medlemmar och övriga som hjälpt till med
klubbens verksamhet under det gångna verksamhetsåret 2017. Utan er och ert engagemang är det
omöjligt att driva klubbens verksamhet. Vi vill också tacka Ystads kommun, Studiefrämjandet och
markägare för det goda samarbetet under året och vi ser fram emot ett nytt härligt 2018!
Kristina Weidhagen
Ystad 2018-02-17

Daisy Persson
Ordförande del av året

Bo Nilsson
Ordförande del av året

Kristina Weidhagen
sekreterare
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Ann Olsson
kassör

Johanna Nilson
ledamot

Kerstin Olsson
ledamot

………………………

……………………..

……………………..

Emma Hålkansson
ledamot

Christine Jonazon
suppleant

Johanna Karlsson
suppleant
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……………………...
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