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Tävlingsåret 2019 

 

Tävlingsåret började den 4 mars med lydnadstävling i start- och klass 1. Tävlingen hölls inomhus i Åstorps 

boulehall, som fungerar bra för en lydnadstävling. 59 ekipage hade anmält sig och 52 kom till start. Dagen blev 

lång men vi nådde målet: att ta med alla som anmält sig. Tävlingsledare Lotta Bengtsson och Marianne Lowén. 

Domare Kenneth Johansson och Thomas Brandin, tävlingssekreterare Ingrid Röjelid och i köket huserade Ragnhild 

Carlsson och Britta Söderberg. Domarens kommentar: Bra tävling. Bra TL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Spårtävling, lägre klass,  den 28 april.  Tävlingsledare Kenneth Brorsson, domare Yvonne Sjöstrand och Anders 

Therup, tävlingssekreterare Marianne Lowén, köket Lisa Crona . Som tidigare år hade vi fått mark på Rössjöholms 

gods. Ingrid Röjelid och hennes lilla grupp spårläggare som gått "kurs" rekade, snittslade spår och engagerade sig 

glatt i tävlingsförberedelserna.   13 ekipage var anmälda, och vi lyckades få spårmark till 8 st  tävlande.  Ett antal 

duktiga spårläggare var uppe i ottan och gick spåren. Domarens kommentar ”Bra upplagd och genomförd 

spårtävling” 

 

 Vårt första IGP-prov för året var 7 juli. Provledare var Sofia Bengtsson, domare Finn Bertilsen från Danmark och 

Gustav Ebers som figurant. Vi hade 4 anmälda till BH-prov varav 3 blev godkända. 3 ekipage genomförde IGP-

prov. Vi hade Henrik i köket eller rättare sagt vid grillen denna tävlingsdag, övrig fika och försäljning hjälpte Caisa 

till med.   

 

Appelltävling i spår och sök den 8 september.  20 ekipage anmälda i spår och 5 i sök, varav 16 kom till start i spår 

och 4 i sök. För att klara av så många tävlande hade vi 2 tävlingsledare, Ingrid Röjelid och Pernilla Andersson  och 

2 domarlag bestående av Kenneth Johansson, Yvonne Sjöstrand, Lars-Åke Ljung och Michael Hansson. Mark till 

spåren ordnades genom positivt bemötande från omkringliggande markägare, bl a Gamla Backagården. Sökrutan 

hade vi i Djurholmen. Tävlingsekreterare Ulrika Aronsson och i köket fanns Ragnhild Carlsson.  Domarnas 

kommentar:” Mycket trevliga och bra arrangemang som alltid i Ängelholm” 

 

IGP-provet 21 september är vi glada att vi lyckades genomföra då vår tillfrågade domare Bo Stigsson blev sjuk två 

dagar innan provet. Efter mycket rundringning kom Finn Bertilsen till oss och dömde. Mikael Willtander var 

provledare och Philip Hansson var skyddsfigurant. Vi hade många anmälda ekipage 4 st BH-prov där alla blev 

godkända och 8 st i IGP var av 4 st i högsta klassen. Caisa hade förberett maten och Cattis och Ia stod i köket på 

tävlingsdagen.   

 



Lydnadstävling den  i start, kl 1 , 2 och 3, den 13 oktober. Tävlingsledare Lotta Bengtsson och Marianne Lowén 

och tävlingssekreterare var Ulrika Aronsson. Domare Jonas Hammarberg och Kenneth Brorsson, i köket Lisa 

Crona. Totalt anmälda 25 ekipage, och 20 kom till start.  Domarens kommentar: ”Bra arrangemang. Trevliga 

funktionärer”. 

 

Söktävling den 10 november i klasserna lägre, högre och Elit. 21 ekipage hade anmält  sig och till start kom 4 i 

lägre, 5 i högre och 7 i Elit. Tävlingsledare Åsa Friberg och Katinka Lovén. Domare Anders Therup, Per Mortensen, 

Kenneth Brorsson och Thomas Brandin, tävlingssekreterare Marianne Lowén och Ingrid Röjelid och i köket  Britta 

Söderberg.  Lotta Bengtsson praktiserade som tävlingssekreterare. Domaren skrev i sin kommentar ” Trevligt och 

väl genomfört prov”. Vi fick även muntliga kommentarer från de övriga domarna om att vi hade kunna genomföra 

tävlingen med 16 ekipage på plats på ett bra sätt. En av domarna tackade speciellt för svampsoppan 

** 

Sedan en tid tillbaka redovisar SBK tävling en ekonomisk rapport för varje genomförd tävling, vilken i förkortad 

version redovisas nedan. Den observante läsaren ser, att det som står i själva verksamhetsberättelsen om antal 

starter inte riktigt stämmer överens med SBK:s redovisning av starterna. I den ekonomiska sammanställning 

redovisas dock de starter som vi fått betalt för, dvs tävlande som har avbokat men ej haft giltigt skäl till att få 

anmälningsavgiften tillbaka. Observera också att från SBK:s redovisade brutto skall dras SKK:s stambokföringavgift  

på 35 kr/betalande start samt  domararvoden, reseersättningar, samt ev inköp av tävlingsmaterial. 

 



 

  



Tävlingskommittén har bestått av Ingrid Röjelid,  Ulrika Aronsson, Lotta Bengtsson, Sofia Bengtsson, Anders 

Therup, Åsa Friberg, Katinka Lovén, Pernilla Andersson och Marianne Lowén.  Styrelsens representant i Tk 

har varit Ulrika Aronsson. På TK:s möten har även Britta Söderberg (HU) och Linda Jonsson deltagit i 

protokollförda möten då vi bl. a. gått igenom följande punkter 

 Lagt upp arbetsfördelning för innevarande år 

 Planerat tävlingar för 2020 och lagt en preliminär arbetsfördelning för dessa.  

 Planerat inköp av tävlingsmaterial  

 Diskuterat hur vi kan lösa marktillgången i samband med tävlingar. Konstaterat ännu en gång att 

tillgång på mark är en viktig fråga inför kommande brukstävlingar 

 

Vi har dessutom haft ett antal möten med delar av tävlingskommittén där vi planerat inför enskilda tävlingar.  

Vi har under året köpt in diverse tävlingsmateriel såsom träapporter, metallapporter, lergökar samt en del 

förbrukningsmaterial, sprayfärger m.m.  

 

TÄVLINGAR 2020 

Klubbens tävlingsprogram framgår av bilaga 1. Klubbens tävlingar är inlagda på SBK tävling. SBK tävling inför 

ett nytt system 2020 och därför öppnas  tävlingarna vartefter under årets lopp. Tills det nya systemet är klart 

kommer samtliga tävlingar att betalas via bankgirot. 

ETT STORT VARMT TACK 

till all de klubbmedlemmar som ställt upp och hjälpt till både i skogen, på träningsplan, sekretariat och icke 

minst i köket (klubben börjar bli känd för sin goda mat under tävlingar). Ni har gjort en stor insats i både sol, 

värme, regn, rusk och kyla. Vi behöver ändå bli fler som ställer upp när vi har tävlingar. I de flesta fall behövs 

inga förkunskaper utan som ny funktionär kommer du att få stöd och hjälp av tävlingsledare och de mer 

erfarna funktionärerna. Klubben vill också rikta ett varmt tack till de markägare som upplåtit sina skogs- och 

fältmarker för våra tävlingar och hoppas på ett gott samarbete även nästa år.  

 

För tävlingskommittén Ängelholm BK  

December 2019 Marianne Lowén 

Sofia Bengtsson har kommenterat IPO-tävlingarna 

 

Bilaga 1: Tävlingar 2020 

 

 


