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Styrelsen för Skanör-Falsterbo BK lämnar härmed följande verksamhetsberättelse för
verksamhetsåret 2021.
Styrelsen har bestått av:
Ordförande Marc Tullgren
Vice ordförande Jonas Arkestad
Kassör Göran Tillberg
Sekreterare Pia Hallerby
Ledamöter Peter Persson, Agneta Nilsson och Robin Gringelstam
Suppleanter Håkan Sjöstedt och Pernilla Biström
Ordinarie revisorer har varit Ola Kullengren och Josefin Ögaard
Revisorssuppleant Bodil Wernquist
Valberedningen har bestått av sammankallande Stig Hellerstedt samt ledamöterna Ulf
Svensson och Viveca Edblad
STYRELSEN
Styrelsen har under året hållit ett konstituerande samt ett ordinarie möte varje månad med
undantag för juli/augusti. Styrelsen har utöver det haft kontakt via telefon och e-post när så
har bedömts nödvändigt.
Styrelsen har också gjort medlemsutskick via e-post till alla medlemmar vid några tillfällen
under verksamhetsåret. Denna e-post har innehållit information kring verksamheten.
Ett fysiskt medlemsmöte genomfördes den 20 oktober.
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Förhandlingar har förts med Falsterbo Horse Show angående våra västra träningsplaner utan
att några slutliga avtal har tecknats men så beräknas ske under första halvåret 2022.
Året 2021 har, liksom 2020, på grund av Coronapandemin inneburit utmaningar för delar av
verksamheten samtidigt som antalet medlemmar ökat och våra instruktörer har genomfört
väsentligt många fler kurser än vanligt.
Styrelsen riktar ett särskilt stort tack till alla instruktörer för deras insatser under året.
Medlemsstatistik för 2021 - ingående medlemsantal var 437 och utgående medlemsantal 499,
en ökning med 62 vilket är mycket glädjande. Vi är numera fjärde största brukshundsklubb i
Skåne!

KOMMITTÉERNAS VERKSAMHET
Hundägarutbildningskommittén (HUK) har bestått av Zita Frising, Nilla Lundwall och Pernilla
Biström som koordinerar och sammanställer kursanmälningar.
HUK för en kontinuerlig dialog med instruktörerna för att säkerhetsställa att de har en bra
balans i antal kurser/deltagare samt även för att finnas som stöd under kursernas gång. HUK
strävar efter att tillmötesgå varje instruktörs önskemål gällande att få fortbilda sig eller att
hålla i till exempel workshops.
HUK har startat upp träningsgrupper för att tillgodose de medlemmar som vill fortsätta att
träna på egen hand efter en avslutad kurs. Frivilliga personer ansvar för dessa grupper.
Under året har 2 nya instruktörer genomgått utbildning i SBK:s regi. I övrigt har 2 instruktörer
vidareutbildats sig.
Rallylydnadskommittén ligger för närvarande under HUK.
Agilitykommittén ligger för närvarande under HUK.
Informations- och IT-kommittén:
Hemsidan vilken genom Göran Tillberg uppdateras kontinuerligt så att det finns aktuell och
adekvat information. Facebooksidan har under året använts för kommunikation med våra
medlemmar och andra som följer vår sida. Klubben har numera även ett instagramskonto.
Kontinuerligt under året skickar styrelsen ut nyhetsbrev via Medlem online, med information
till alla medlemmar som registrerat sin mailadress för att på detta sätt skapa en interaktiv
kommunikation.
Cafékommittén har bestått av Peter Persson och Lena Hörnstedt-Persson. På grund av många
inställda evenemang under året har verksamheten varit låg, men det som skett har varit
uppskattat.
Stugkommittén har bestått av Håkan Sjöstedt (sammankallande) och Stig Hellerstedt.
Uthyrning av klubbstugan till Falsterbo Horse Show ägde rum under 2021. Uthyrning av stugan
till bridgeklubb har förekommit under året.
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Köket har fräschats upp och klubbhuset har målats om invändigt i enlighet med årets mål
därom.
Agilityförrådet har flyttats.
Ytterligare övningsplan har uppförts i anslutning till våra plan 2 och 3.
Kontakter har förevarit med Kommunen angående den planerade cykelbanan som verkar bli
verklighet under 2022.
Markkommittén har bestått av Ulf Svenson. Kommittén arbetar huvudsakligen med
finklippning runt klubbstuga och träningsplaner samt kontakter med våra markentreprenörer.

Vi har under slutet av 2021 tecknat av med Skånska landskap som nu ger medlemmarna
möjlighet till träningsområdet runt om vårt vackra Skåne – se vår hemsida för mer information
om nyttjande av denna möjlighet.
Rasutvecklingskommittén (RUK) har bestått av Klas Widén. Under 2021 har vi arrangerat tre
stycken MH. Vi har en ny MH-bana som har blivit godkänd. Fyra figuranter har utbildats under
året. Årets målsättning för vår MH-verksamhet har således kunnat uppfyllas!
Tävlingskommittén (TK) har bestått av Klas Widén (bruks) och Björn Carlaby, Helene Lindeblad
och Sofia Möller (lydnad).
Vi är väldigt glada eftersom vissa tävlingar har kunnat genomföras under 2021 bla :
Gåsalydnaden som gick av stapeln söndagen den 28 november blev en stor framgång där
många ekipage deltog från klubben med fina placeringar. När dagen var till ända stod Ulf
Svensson med sin schäfer Trams som segrare Klass 1 och Ulla-Lena Remborn med sin
tervueren Lyra som segrare i Startklassen.
Den 5 december genomfördes vår sedvanliga Rallylydnadstävling i nybörjarklass och
fortsättningsklass. Av 59 startande fick 8 ekipage från vår klubb godkänt resultat. I
nybörjarklass blev Sandra Anderberg och Hans-Erik Kristensson trea respektive fyra. I
fortsättningsklassen blev Göran Tillberg och Alexandra Stille tvåa respektive fyra.
Klubben behöver fler tävlingssekreterare och tävlingsledare.
Medaljkommittén har bestått av Klas Widén och Göran Tillberg. Årets medaljskörd kommer
att delas ut även om årsmötet sker digitalt – se vår hemsida under förtjänsttecken.
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SFBK kurser 2021

Kurser 2021

Hösten
Antal
Antal kurser Antal ekipage kurser

start juli-dec

Antal ekipage Antal kurser

Antal
ekipage

Valp
Unghund
Vardagslydnad
Rallylydnad nybörjare
Rallylydnad
fortsättning
Rallylydnad
fortsättning 2
Rallylydnad
träningsgrupp
Spår appell
Spår special
Lydnad 1
Lydnad 2
Lydnad/Bruks
träningsgrupp
Lydnad träningsgrupp
(Björn)
Specialsök/Nose Work
grundkurs
Specialsök/Nose Work
fortsättningskurs
Nose Work
träningsgrupp
Freestyle
Agility steg 1
Agility steg 2
Agility steg 3
Hoopers
Klickerkurs
Lydnadshelg
Workshop
Agiltiy träningsgrupp

10
10
2
4

76
64
15
27

7
4
2
1

69
41
22
12

17
14
4
5

145
105
37
39

1

8

1

9

2

17

1

8

1

8

1
3

10
22

2

19

3
2

18
12

1
1

11
9

1
5
0
4
3

10
41
0
29
21

1

8

1

8

1

4

1

4

6

31

4

17

10

48

2

11

0

0

2

11

1

8

4

20

1
0
5
1
0
2
0
1
3
0

8
0
26
9
0
13
0
10
14
0

Totalt

52

83

603

Kurs

Våren

start jan-juni
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342

1
1

6
9

2

13

1
3

10
14

31

261

Totalt

Hoopers
Under året har vi klubben introducerat möjligheten att träna Hoopers som är en hundsport där
målet är att bemästra en hinderbana bestående av så kallade hoops (bågar), tunnlar, tunnor
och staket utan fel. Ett smidigt samarbete mellan förare och hund och en hög grad av
skicklighet är de viktigaste grunden för denna hundsport. Det är en hundsport som kommer
från USA. Den är fortfarande relativt ung i Europa, men får långsamt men säkert fler och fler
anhängare. Hoopers passar alla hundar. Ålder, ras och storlek är nästan irrelevant.
Förutsättningen är dock att hundarna gärna samarbetar. Det är också lämpligt för hundar som
inte får hoppa på grund av fysiska begränsningar. Hundföraren behöver inte heller vara en
atlet eftersom förarens roll är att vara stilla och visa/dirigera från en bestämd plats.
EKONOMI
Klubbens ekonomi är fortsatt god med ett stort eget kapital. För verksamhetsåret 2021 gjorde
vi en vinst på 59379,43 kronor jämfört med ett budgeterat underskott på 66018 kronor.
Vinsten före avskrivningar uppgick till 133096,97 kronor. Årets avskrivningar uppgick till
73717,54 kronor.
Se i övrigt resultat- och balansräkning som finns att hämta på hemsidan.

Skanör Falsterbo 6 februari 2022
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