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Verksamhetsberättelser Hörby brukshundklubb 2019 

AGILITY 2019  

Sektorn har bestått av Lina Stigendal, Lotti Knutsson, Mi Dahlstedt och Ingrid Dahlström 

Vi har genomfört tre inofficiella tävlingar och två officiella klass 1-tävlingar 

Vi har hållit kurser vår och höst för nybörjare, fortsättningsekipage och tävlingsekipage 

Vi har bedrivit vinterträning inomhus jan – mars samt dec 

Vi har haft sommarträning juni - aug 

Det har utbildats två nya A1-instruktörer; Lina Stigendal och Mi Dahlstedt 

Även en Färdig Tävlingsledare Lotti Knutsson 

Vi har hållit klubbmästerskap 
 

 

HUG 2019  

HUG har träffats 8 ggr plus extra möten i samband med olika arrangemang. 

Det har varit tre instruktörsträffar, varav en där studiefrämjandet kom och informerade. 

Under året har det startat 26 kurser. 

13 instruktörer har varit aktiva. 

Klubben har fått två nya allmänlydnadsinstruktörer och två nya agilityinstruktörer. 

Flera träningsgrupper har varit aktiva. Sök, spår, lydnad, rallylydnad, agility och 

nosework/specialsök. 

HUG har bestått av Christina Lindow, Ingalill Lundberg och Anette Parup. 

 
 

PATRULLHUND 2019 

Under året har det varit väldigt lugnt o stilla i patrullhundssektorn. Vi certade tre hundar i 

januari. Bara en fick godkänt och är nu i befattning. 

 

RALLYLYDNAD 2019  

Vi har anordnat följande aktiviteter: 

• Tre möten: 31/1, 14/6, 24/10. 

• Rallytävling 15/6 med 121 ekipage fördelade på 7 klasser, nybörjare och fortsättning. 

• Träningsdagar och träningskvällar, både inomhus och utomhus. 

• Två nybörjarkurser, en i våras och en i höstas, med totalt 22 deltagare inklusive 

instruktörerna. 

• Aktiv facebookgrupp där träning och övriga aktiviteter planerats och meddelats alla 

rallymedlemmar. 

• Tävlingsbarometern reviderad. 

• En medlem har genomfört alla delmoment/delprov i utbildningen till 

rallylydnadssekreterare och inväntar auktorisation. 
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RÄDDNING 2019  

Under året har Hörby startat upp 1 av totalt 9 räddningshundskurser som just 

 nu bedrivs i Sverige. I våras så gjorde då 14 ekipage sitt inträdesprov, 12 av dessa blev 

godkända.  

Under hösten så gjorde då 9 av ekipagen sitt dp 1 och 8 blev godkända, 1 ekipage fick 

omprov. Resterande 3 ekipage plus ekipaget som fick omprov gör nu sitt prov i början av 

2020. Under året som har gått så har vi varit med om uppvisningar på olika evenemang 

bland annat då ihop med ungdomsverksamheten inom räddningstjänsten, deras årsmöte i 

Svedala, Stora Stockholm, Hultsfreds räddningstjänst mm.  

Även då haft två stycken ”prova på dagar” ihop med Rogers hundskola och sökgrupper från 

Lomma och Eslöv. Under året som gick så har vi även medverkat i en samövning i Stockholm 

ihop med MSB som då även sändes i tv på lokal nivå.  

Några tävlingar blev det även av, då bland annat två SM, tjänstehunds SM i Tånga hed där vi 

placerade oss på en 7 plats och även då IPO-R SM i Ytsök i Eslöv, där vi placerade oss på en 4 

plats.  

 

 

SPECIALSÖK 2019 

Arbetsgrupp bestående av Helena Arvidsson, Ingalill Lundberg, Gunnel Pettersson och 

Anette Rosberg bildades. 

Under året har vi haft: 

Tre nybörjarkurser 

En fortsättningskurs 

En tävlingsinriktad kurs 

Flera träningsdagar på Frostaskolan för klubbens specialsöksekipage 

Klubbmästerskap på Frostaskolan 

En föreläsning och träningshelg med SWDI som gav 2500 i vinst, köket oräknat 

En träningsgrupp har träffats varje vecka på olika platser och redovisats till SFR 

Flera medlemmar har tävlat med gott resultat. 

 

TÄVLINGSSEKTORN  2019  

Klubben har under året genomfört de planerade bruksproven och lydnadstävlingarna.  

2 AKL prov i spår o sök 

1 LKL spår 

1 HKL spår 

2 Lydnadstävlingar i Startklass o Klass 1 

Ett stort tack till alla som hjälpt till. 
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BRUKS/LYDNAD/FENIX 2019  

Sektorn bildades vid årsmötet 2019. Arbetet med att skapa riktlinjer för hur sektorn skall arbete 

inledes under våren. Sektorn har fått namnet Fenix. Sjukdom har försvårat arbetet och de olika 

verksamheterna har självständigt fått driva sina verksamheter. Arbetet med sektorn kommer att 

starta upp med full kraft under våren 2020. 

Vi vill rekrytera fler personer som vill tävla och kan ställa upp som funktionärer vid olika 

arrangemang. Det är ett stort steg att gå från att delta i en kurs till att självständigt kunna träna och 

tävla. Det gjorde att vi kontaktade några som visat stort intresse vid kurser och hjälpte dem att bida 

en träningsgrupp. De tränar ofta på tisdagskvällar. Flera har börjat tävla och alla ställer upp som 

funktionärer. 

Sjukdom har gjort att arbetet i Skyddssektorn har lagts på is under 2019.  

Vi har ett stort önskemål till klubben/årsmötet – Vi måste ha möjlighet till regelbunden skotträning. 

 

STYRELSEN  

Under år 2019 har styrelsen haft 10 styrelsemöten, 1 årsmöte och 2 medlemsmöten.  

Under året har det hållits många kurser av olika slag och vi tackar HUG och alla instruktörer 
som gjort detta möjligt då kurser trots allt är en del av vår kärnverksamhet.  

Några medlemmar har fixat och gjort fint i klubbstugan bl.a. målat caféet, fönster även om 
det alltid finns mer att göra. 

Vi har haft 2 stora evenemang, Malmö INT, Terrier uts. och Hbbk har under året arrangerat 
ett 10 tal tävlingar i olika grenar. Det har inbringat en stor summa pengar som bland annat 
har använts till att renovera taket på klubbstugan under 2019.  

 

Klubben har utbildat 5 nya instruktörer under året. 

Klubben har fått ett permanent bygglov. 

Klubben har representerats på 4 olika SM. 

 

 

 

 

 

 


