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FRÅN STYRELSEN/VICE ORDFÖRANDE 
 
Så har vi haft vårt årsmöte som både innebär avslutet 
på 2009 och starten på 2010. Först vill jag informera 
om att Sten hade som ett villkor för att ta på sig 
ordförande rollen att han slapp att skriva detta inlägg 
till Uppnosat. Jag som vice har tagit på mig att fixa 
detta. Visserligen hade jag planerat att i år försöka ta 
upp min gamla artikel serie ”Ur min synvinkel” men det 
får väl anstå ett tag till då . 

 
Så här ser de ut! (V.ordf. Jan-A med Utte och Ordf. Sten med Nikki) 

 
En annan sak som känns viktig är att tacka Karin för 
ett utmärkt arbete som ordförande. Hon har tagit oss 
ytterligare ett steg med att utveckla den positiva anda 
som jag tycker är ett kännetecken för Lomma BK. Det 
gäller att slå vakt om detta och se till att skapa 
förutsättningar för att bibehålla vår gemenskap och 
klubbanda. Bl.a. har vi slutrapporten från den 
Framtidsgrupp som jobbade under våren 2009 där 
väldigt mycket är genomfört men något återstår.   
 
En viktig sak som börjat rulla igång är frågeställningen 
om klubbens flytt eller inte. Klubbstuga och 
klubbområde är hjärtat i verksamheten och måste 
funka bra för att klubben skall funka. Vårt problem är 
att vi behöver investera lite i klubbstugan men vet inte 
om eller hur länge vi får vara kvar. Karin har lyckats få 
en kontakt nu på Lomma Kommun för att driva frågan 
framåt. Ett tag såg det ut som att vi bara hade en 
kortare period kvar eftersom det bl.a. i dagspressen 

visades långt framskridna planer på fritidsbyggnationer 
på området. T.ex. var ett nytt fotbollsstadion 
inplanerat. Men sedan slog ju den beryktade 
ekonomiska krisen till som lade kommunens planer i 
malpåse (eller något). Detta öppnar möjligheter för oss 
att få stanna hyfsat lång tid på området och just detta 
måste vi nu diskutera med kommunen för att få en 
stabilare plan för framtiden. Detta blir också en 
förutsättning för kommande investeringar i klubbhus 
och klubbområde. Mer information kommer fortlöpande 
vad som händer i detta område, som antagligen blir en 
av de viktigaste sakerna för styrelsen detta år. 
 
Just nu i denna dystra vintertid med all snö som trillat 
ner och som nästan omöjliggjort hundträning, har Mats 
Larsson tagit på sig att röja en del av planen vilket vi är 
djupt tacksamma för. Det innebär att vi kan utföra 
träning och trots allt försöka förbereda oss lite på 
kommande tävlingar. Vi får väl se hur det går med start 
av kurser och sådant. Ett problem kan också bli de 
första tävlingarna vi skall arrangera som t.ex. sök alla 
klasser i slutet av Mars. Samtidigt är det viktigt att vi 
försöker fortsätta aktiviteter trots snön så att klubben 
inte lämnas helt öde och utan den tillsyn som vi alla 
bidrar till genom att vistas på klubben regelbundet. 
 
För min egen del så har jag min egen lilla utmaning i 
form av Utte (dvärgschnauzer) som jag skall försöka 
matcha lite i Sök bland alla MYCKET större hundar . 
Årets mål är appell klass och MH test. Så mycket kan 
jag väl säga att skall någon dvärgare klara detta så är 
det han. Givetvis hoppas vi på att Kenneth och Gino 
åter skall lyckas kvalificera sig till årets SM. Kan där 
finnas fler Lomma ekipage till SM tävlingar så vore det 
kanon! 
 
Till sist vill jag välkomna alla gamla och nya 
medlemmar till ett nytt verksamhetsår i Lomma BK och 
till all trevlig gemenskap tillsammans med våra hundar. 
Tänk på att det är vi alla tillsammans som bidrar till 
klubbens verksamhet. Kolla gärna vår utmärkta 
hemsida för att se vad som händer fortlöpande och 
alla trevliga foto i Galleriet. Bidra gärna med inlägg i 
Gästboken. 
 
Jan (Axel). 
 

HEMSIDAN 
 
Jag efterlyser bilder på era hundar, som speglar 
årstiden. Vore kul om Månadens bild inte alltid är på 
samma flatte-fnatte … även om jag tycker att han är 

finast i världen  

Mailadress: hemsidan@lommabk.com 

 

mailto:hemsidan@lommabk.com
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UTSTÄLLNINGSSEKTORN 
 
Datum för nästa års utställning är 8 maj. Precis som 
förra året blir det bara en dag och endast inofficiell 
utställning för alla raser. 
 
Domare: 
Grupp 1 & 2 Jan Herngren 
Grupp 4, 5 & 6 Ingrid Bååth 
Grupp 3, 7 & 8 Ingrid Lundqvist 
Grupp 9 & 10 Bris Wilseus Dahlin 

Klasser: Valp 4-6, 6-9 mån, jkl, ukl, ökl, vetkl. 

Anmälningsavgift 160:- , insättes på postgiro 
926568-7. Vid betalning ange hundras och hundens 
reg.nummer. 

Anmälan skickas till Susanne Erlingson, Fästan 
Karabyvägen 232, 244 95 Dösjebro, 046-738399 
uss@lommabk.com Använd Skk:s 3-sidiga blankett. 
Sista anm/bet dag:  6 april 2010 

TÄVLINGSSEKTORN 
Ny sammankallande för TS är Jeanette Dahlberg.  

Om du också vill vara med i TS, så hör av dej till 
ts@lommabk.com . Det finns många olika uppgifter, 
administrativa och praktiska, så det finns säkert något 
som passar just för dej. 

Träningsgrupp i Lydnad 
Intresseanmälan lämnas till TS. (adress, se ovan). 

Krav för att vara med: 
Tävlingserfarenhet hos förare alternativt fullföljd kurs i 
tävlingslydnad. (Vi har alltså inga instruktörer, utan alla 
hjälper alla med träningen!) 

Några tappra själar har försökt hålla igång träningen 
under vintern, men det har inte varit lätt. Men fr o m 
mars, så ska det bli ordning och reda igen. 

Söktävling 21 mars 
Vi har inte så många anmälningar i år. Förmodligen 
beroende på snötäcket, som legat sen i december. Det 
är ju inte helt lätt att förbereda sig för tävling, om man 
måste plumsa i snö upp till knäna. 

Nu gäller det att snön smälter bort från vår appellplan, 
så att vi kan erbjuda våra tävlande en ärlig chans på 
lydnadsmomenten. 

 

 

Slutställning Bruksbarometer 2009 

1 Kenneth Jönsson och Gino        36 p 

2 Heléne Jonsson och Zico 22 p 

3 Ann-Marie Jönsson och Pixi       18 p 

4 Carina Nilsson och Toss 16 p 

5 Roland Jönsson och Bessy 10 p 

6  Jeanette Dahlberg och Bowmore  6 p 

 
Slutställning Lydnadsbarometer 2009 

1 Carina Nilsson och Toss            29 p 

2 Marie Billqvist och Minna 16 p 

3 Roland Jönsson och Bessy       14 p 

4 Yvonne Rosberg och Randy 13 p 

4 Jeanette Dahlberg och Bowmore 13 p 

6.  Ann Lennerling och Elliot 12 p 

6 Helene Lindeblad och Wallander   7 p 

8  Margareta Westberg-J och Bell   6 p 

9 Karin Olsson och Lennart   5 p 

9 Carina Simonsson och Aragorn   5 p 
11 Ann-Marie Jönsson och Pixi   4 p 
 

Slutställning Agilitybarometer 2009 

1 Eva Cajhagen och Easy       47 p 

2 Frida Nilsson och Lucas        42 p 

3 Ingrid Vogel och Amika 30 p 

3 Marie Staberg och Isa 24 p 

5 Ingrid Vogel och Tifa 21 p 

Skicka in ditt resultat till TS - ts@lommabk.com 
senast 14 dagar efter tävling. Barometern uppdateras 
regelbundet på hemsidan. 

GRATTIS 
 
Ann-Marie Jönsson och Pixi 

 Nelsons V.P. - Årets Bruks-Rookie 

 H&G Axelssons V.P. - Årets Brukshund 

 Giddis V.P. – Årets Spårhund 

Kenneth Jönsson och Gino 

 Dobermannklubbens V.P.- Vinnare Bruksbarometer   

 L&M Hörgrens V.P.  - Årets Brukshund 

 Hjärtats V.P. -  Årets Sökhund 

Carina Nilsson och Toss 

 Vårsångens V.P.- Vinnare Lydnadsbarometer 

Eva Cajhagen och Easy 

 JACAB:s V.P.- Vinnare Agilitybarometer 

Frida Nilsson och Lucas 

 Klubbens V.P.- Klubbmästare i Agility 

mailto:ts@lommabk.com
mailto:ts@lommabk.com
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AGILITYSEKTORN 
 
Inofficiell Agilitytävling 2010-04-24 
 
Tillsammans med Svedala BK arrangerar vi en 
agilitytävling här hos oss på Lomma BK. 
 
Klasser: Agilityklass 1, Hoppklass 1 (alla storl) 
Agility öppen, Hopp öppen (alla storl) 
Domare: Andreas Silfverberg 
Tävlingsledare: Lotta Möllebäck, 0708-152009  
Anmälningsavgift: 45 kr/klass 
Inbetalning till Lomma BKs plusgiro: 153 98 24 – 1 
(Ange ditt namn samt kontrollnr på inbetalning) 
 
Sista anmälnings- och betalningsdag: 26 mars 
Anmälan via www.agility.se/online/ 
 

 
Här arbetas det med belysning till agility hörnan. 

 
SÄLJES – HUNDTÄCKE 

 
Svart med reflexkanter, märke Hansbo. Storlek ca 70 
cm, Vind- och vattentätt med andasfunktion, nästan 
helt oanvänt. 
  

Pris: 200kr 
  

Kontakta: Ann 0730 505750 

 

 

 

 

 

KLUBBLÄGER I HALEN 16-18 APRIL 
Alla Lomma Brukshundsklubbs medlemmar är 
välkomna.. 

 
Sökgänget i Halen 2009 

För de som vill träna sök eller spår, så väntar härliga 
marker. För lydnadsträning finns en utmärkt grusplan. 
Förmodligen forslar vi upp en agilitybana i år också 

På vandrarhemmet finns fina rum, där även hundarna 
är välkomna - dock ej i sängarna! Man kan välja att bo 
i enkelrum eller tillsammans med en kompis i ett 
dubbelrum. Ett annat alternativ är att ta husvagnen 
med och ställa den på campingen, som är i anslutning 
till vandrarhemmet. Läs mer på hemsidan. Du kan 
anmäla dej här. 

UPPNOSAT – INFOBLAD 
Nästa infoblad beräknas utkomma i slutet av april. 
Manusstopp 2010-04-24. 

Vore väldigt roligt om du som medlem, skickade in 
något. T ex en rapport från tävling, kurs eller bara en 
helt vanlig dag med din hund. Bilder uppskattas också. 

VI GÖR UPPNOSAT TILLSAMMANS!

 

http://www.agility.se/online/
http://www.olzzon.com/g/g.php?a=s&i=g21-04793-f8
http://www.olzzon.com/g/g.php?a=s&i=g21-04793-f8

