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Presentation av nyval:
Ann Olsson, ordförande
Jag bor i Ystad och tillhör SBK distrikt Skåne och innehar Kennel Team:s, som varit verksam
sedan 1984 och som i grunden är en schäferkennel med inriktning på bruksavel. År 2010
började jag även med Dansk-Svensk Gårdshund. Har även fött upp Dalmatiner under en 10
årsperiod på 90 talet. Är instruktör sedan 1984 och utbildar med tanke på hundens mentala
förutsättningar, vad fungerar för just det ekipaget. Sysslar även med problemhundslösning.
Spårarbete är mitt stora nöje. Tävlar i Spår, Lydnad och IGP (f.d. IPO) även blivit lite
rallylydnad. Har varit verksam i SBK på mentalsidan sedan 1992, distrikt och lokalt sedan
1984. Har varit med och tagit fram SBK Valpbeskrivning och utvecklat MH och MT. Under en
10 års period var jag verksam inom flygvapnet med utbildning av tjänstehundar. I
föreningslivet har jag varit verksam Centralt i SBK som sammankallande för
Mentalverksamheten I många år, Centralt i SKK, Centralt i Svenska Schäferhundklubben,
Skånedistriktets RUS, Schäferklubbens distriktsstyrelse, Lokalklubbstyrelse där
ansvarsområdena främst varit som Rusansvarig och Kassör. Har fått ihop ett antal
auktorisationer under åren såsom A- instruktör med specialkompetens inom spår och
valputbildning, Tjänstehundsinstruktör, Valpbeskrivare (MV), Mentalbeskrivare (MH)
Mentaldomare (MT) och L-Tester för blivande assistanshundar där grunden ligger i SKK BPH.
Utreder också oacceptabla beteende inkomna anmälningar för SKK i Skåne. Övrigt: Skaffade
min första Chodský pes för 5 år sedan. Har idag två Schäfertikar tre DSG tikar och en Chodský
pestik. Under 2019 har jag varit rasklubbens kassör och suttit i avelsrådet.

Yvonne Brink, Ledamot
Jag har stor erfarenhet av att arbeta i styrelsers olika befattningar från suppleant till
ordförande, lokalt såväl som distrikt, rasklubb och centrala SBK.
Jag är också domare inom olika områden och även utbildare inom SBK mm.
Har arbetat på SBK:s kansli i 17 år som handläggare för SBK:s centrala avel- och hälsa.
Jag är aktiv inom SCPK som ledamot i avel- och hälsa samt konferensgruppen.
Uppfödare av chodský pes under prefixet Brinketorps.

Håkan Sjödin, Ledamot
Jag bor i Nynäshamn och tillhör SBK distrikt Södermanland.
Hundbakgrund: Har haft hund sedan 1980. Första hunden var en Labrador retriever som
tränades och tävlades i jaktprov. Därefter bytte jag ras till Briard och började ägna mig åt
bruks och lite lydnad på lediga stunder. Har förnärvarande två Chodsky Pes tikar, fem och ett
år, som är importerade från Tjeckien.
Båda tränas inom bruksspår, nose work och specialsök. Den yngsta ska förhoppningsvis göra
entré på tävlingar under året.

Jag är medlem i Nynäshmns brukshundklubb där jag sitter i styrelsen sedan många år och är
aktiv funktionär inom flera sektorer. Jag har också suttit i distriktsstyrelsen i Sörmland fram
till denna vår. Uppfödare av chodský pes under prefixet Casuarina Bay.
Björnar Sörli, Ledamot
Jag bor i Malmö och tillhör SBK distrikt Skåne och har sedan 2009 jobbat heltid med hund.
Särskilt utbildningar inom spår och specialsök. Huvuddelen av hundarna har utbildats till
droghundar, men på senaste åren även till vägglushundar samt ett fåtal liksökhundar. Mellan
2012-2019 hade jag även mitt egna företag – Hundnosen, där jag bedrev samma typ av
verksamhet. Företaget ligger numera ”på is” men tanken är att ta upp verksamheten igen.
Själv har jag tillsammans med min fru en chodskyhane och en schäfertik. Hanen har tränats
till vägglushund men han har också tränat mycket spår och lite lydnad. Schäfertiken är
certifierad vägglushund genom SWDI. Jag har genom åren haft flera olika hundraser som
schäfer, flatte och även tax. Jag måste nog säga att chodskýn är den hund som varit roligast
att jobba med men som också kräver en del. Jag gillar den här hundrasen mycket och det
talar för att det kommer att bli fler hemma hos oss.
Lars Wernberg, Kassör
Jag bor i Staffanstorp och tillhör SBK distrikt Skåne. Är uppvuxen med bl a schäfer. Jobbar
som verkstadschef på ett företag som är specialiserad på säkra höjdjobb. Jag har två vuxna
barn och fritiden ägnas åt familj, hundarna som är en schäfertik och en chodský pestik - och
min motorcykel. Jag är utbildad kommunikations- och systemingenjör och godkänd revisor
och jobbar även som revisor för småföretag. Under 2019 har jag varit revisor i SCPK.
Karin Sjöqvist, Suppleant
Mitt hundintresse har jag haft hela liven men jag har levt med hund sedan 1978. Med
schäfer har jag utövat/tävlat i alla bruksgrenar utom skydd. Har även provat
lydnadsklasserna, rallylydnad och agility. Jag har utbildat en patrullhund och haft
eftersökskontrakt med polisen men sedan 1987 har mitt hjärta klappat för räddningshunden.
Jag har utbildat 3 stycken varav den sista till internationell räddningshund där vi tillhörde
Swiftstyrkan under några år.
Jag har varit instruktör i två räddningshundsutbildningar och en sjöräddningshundsutb.
Under åren har jag haft diverse styrelseposter i hundungdom/brukshundklubb och varit
distriktsombud för räddningen i mellannorrland.
Just nu har jag en schäfer och en chodský pestik i min flock. Breeze och jag klarar
förhoppningsvis examinationen till socialtjänstehund med inriktning mot skola i Maj och om
mina tävlingsnerver håller så blir det nog lite tävlat också.
Hanna Andersson, Suppleant
Jag är 25 år gammal och bor i Tidaholm med min sambo och våra två hundar, varav en
terrierkille och en chodskýtjej. Jag är utbildad djurvårdare på utökad nivå men jobbar just nu
inom träindustri. Jag har haft hund i drygt 12 år och har tävlat de flesta hundsporter och
gillar att lära mig flera. Främsta fokus går till lydnad, bruks och rallylydnad. Jag har också
precis börjat träna sök/IPO-R. Jag försöker också fysträna hundarna både ute och inne och

hoppas kunna ta in ännu mer saker inom både hundsporter och chodský pes som ras,
eftersom jag inte ägt min tjej mer än i två år.

