
 

 

Verksamhetsberättelse för Sydskånska kennelklubben 2021 
 
Inledning 
 
2021 var ett år som likt 2020 präglades av effekterna av Covid.  
 
2021 var också ett år som också präglades av diverse avhopp från styrelsen och då av olika 
skäl. Kassören hoppade av, utbildningsansvarig hoppade av och en suppleant tvingades 
prioritera sitt privatliv. 
 
Utöver detta har klubbens ekonomi vacklat med anledning av utfärdade värdebevis 2020. 
Detta samt påverkan från Covid föranledde klubben att säga upp sin kanslist. 
 
Domaruttagningskommittén 
 

Kommittén har under verksamhetsåret bestått av:   
Eva Liljekvist-Borg, sammankallande 
Gudrun Brunnström 
Lena Persson 
 
Kommittén ansvarar för att lägga förslag till domarlistor vid länsklubbens utställningar och 
sköter alla kontaktar med och tillskriver aktuell domare för förfrågan. Flertalet möten under 
året har krävts för att istället för att boka domare avboka eller omboka domare pga den 
pandemi som drabbat oss under två år. Arbetet med domarlistor och inbjudan av domare har 
fortgått under 2021-22 Förslag har också lagts till länsklubbens utställningar 2023 under året 
måste arbetet fortgå med inbjudan inför 2024 och 2025. 
Inför kommande år behöver kommittén förstärkas då klubben inte längre har någon kanslist. 
 
Bosjöklosterkommittén 
Kommittén har under året haft följande sammansättning: 
Marie Pölda-Alberten (sammankallande) och Ingela Mattisson 
Kommittén har under 2021 genomfört Bosjökloster Inofficiell utställning den 5 September 
efter det att restriktionerna lättat något i samhället.  
284 hundar anmäldes till den inofficiella utställningen och 51 hundar deltog på 
exteriörbedömningen som arrangerades samtidigt. 
Totala intäkter inkl inlösta värdebevis var 139 540 :- och utgifterna uppgick till 44 444:- 
varpå hela utställningen gjorde ett positivt resultat på drygt 95 000:-  
Under 2022 planerar vi att kunna genomföra utställningen igen under juli månad som vi 
brukar. 
 
Uppfödarkommittén 

Kommittén har under året haft följande sammansättning: 

Marie Pölda-Alberten (sammankallande), Kate Bergh, Elizabeth Lager, Ingela Mattisson, Isabell 
Lager och Christel Berglund from 22 augusti 

Kommittén har under året haft två sammankomster, utöver genomförandet av nedan nämnda 
aktiviteter och även planerat 2022 års verksamhet.   



 

 

Verksamhetsåret har av förklarliga skäl haft betydligt färre aktiviteter än vanligt. Under hösten inledde 
vi som vanligt vår studiecirkel, Nya Uppfödarutbildningen, som startade den 25 augusti . 
Deltagarantalet på höstens studiecirklar var 6 personer samt vid enstaka tillfällen deltagare från 
tidigare studiecirklar som missat utbildningstillfällen. Vi hade 14 träffar varav två var förlagda till 
lördag, söndag då vi har engagerat föreläsare Liz-Beth Liljeqvist för att med både praktiska och 
teoretiska genomgångar få en bra kunskap om anatomi. 

Inom ramen för uppfödarutbildningen har vi förutom Liz-Beth engagerat Meri Hakkarainen för 
området Näringslära dock via teams detta året.  

Vi har också under helgen den 17-18 juli slutfört 2020 års sista tillfällen då vi fick avbryta den 
utbildningen den 21/10 2020 pga ökad smittspridning. 

Pga pandemin har vi heller inte kunnat genomföra vår årliga Agriaträff på Bosjökloster men planerar 
att kunna genomföra denna våren 2022 istället. 

Mycket av kommitteens tid under året har gått till att planera genomföra och utvärdera 
uppfödarutbildningen.   

Under 2022 planerar vi att genomföra en ny uppfödarutbildning under hösten.  Under våren kommer 
vi att hålla en del kvällsföreläsningar om restriktionerna lättar. 

    

Ungdomskommittén  
 
Mimmi Roslin.I kommittén ingick Sofia Ekberg, Emme Angelin och Ebba Hörte. 
 
På grund av covid-19 tvingades vi ställa in i princip alla våra planerade aktiviteter. Det vi 
kunde genomföra var en digital föreläsning i ämnet anatomi och bedömning. Denna leddes av 
Bengt-Åke Bogren och var mycket uppskattad av deltagarna.  
 
Promenadkommittén 
 
Vårens promenad tvingades vi att ställa in.  
 
Under sommaren såg läget något bättre ut och vi genomförde en promenad den 25 juli. Vi var 
på Fulltofta naturcenter, med otroligt fina naturstigar och vacker omgivning. Vi var en liten 
skara på runt 20 personer, alla som kom var överens om att i skogen är det skönt att vara när 
det är hett sommarväder. 
 
Vi fick till en promenad till den 13 november. Denna gång blev det på Bulltofta i Malmö. Vi 
blev inte så många, kallt och rått väder. Men alla som kom hade trevlig samvaro tillsammans 
med andra hundägare.  
 
Verksamhet i och runt Helsingborg 
Ringträningar 2021 Råå 11/7 Instruktörer: Birgitta, Marlene, Monika Antal deltagare: 16 
Avgift: 100:- Bjuv 25/7 Instruktörer: Birgitta, Marie, Monika Antal deltagare: 21 Avgift: 
100:- Råå 19/8 Instruktörer: Pernilla, Marie, Monika Antal deltagare: 23 Avgift: 100:- 
Billesholm 12/9 Instruktörer: Marlene, Monika, 2 grupper var Antal deltagare: 31 Avgift: 
130:- Billesholm 16/10 Instruktörer: Marlene 1 grupp, Monika 1 grupp, Sebastian, 2 grupper 



 

 

Antal deltagare: 34 Avgift: 130:- Billesholm 13/11 Instruktörer: Marlene, Sebastian, 2 
grupper var Antal deltagare: 35 Avgift: 130:- Billesholm 6/12 Instruktörer: Marlene, 
Sebastian, 1 grupp Antal deltagare: 9 Avgift: 130:- Billesholm 7/11 Instruktörer: Monika, 2 
grupper Antal deltagare: 20 Avgift: 250: 
Under året har vi varit 6 instruktörer: Birgitta Persson, Marie Pölda Albertén, Marlene 
Petersson, Sebastian Sandberg, Pernilla Rydell och Monika Johansson. Det har genomförts 7 
ringträningar under 2021 fördelat på 2 på Råådalens bk, 1 på Bjuvs bk och 4 st på Bråvesta 
quarter & paint i Billesholm. Totalt med ca 175 anmälda till dessa. I Billesholm har vi fått ha 
dubbla grupper, kl 11 och kl 13, pga av det stora antalet anmälningar. Tyvärr blev det inte fler 
ringträningar pga covid -19. Det har också hållits en Nybörjarutställningsträning till vilken det 
kom 20 st. Samtliga dessa har varit mycket väl besökta och deltagarna har verkat uppskatta 
dem. Jag vill rikta ett stort TACK till Birgitta, Marie, Marlene, Pernilla och Sebastian för ett 
gott samarbete under året!  
Utställningskommittén 
Alla större utställningar har ställts in. 
Flertalet exteriörbedömningar har istället genomförts under året. 
 
Utbildningskommittén 
Mycket av planering och genomförande har under året skett digitalt då restriktionerna endast 
tillåtet små grupper vid fysiska möten. 
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