UPPNOSAT
Infoblad för Lomma BK:s medlemmar Nr. 2, 2010
FRÅN STYRELSEN/VICE ORDFÖRANDE
Då jag sitter och påbörjar detta så har vintern precis
lämnat oss, solen skiner ute och sommartid har
kommit på våra klockor. Man trodde ju aldrig att detta
skulle inträffa i år efter denna vinter. I och för sig så är
väl meningarna lite delade om det varit en bra eller
dålig vinter, men man kan väl säga att gott om
hundträning har det varit ont om. Överallt har det bara
varit massor med snö. För oss som har mindre hundar
(numera ) så har det kanske varit extra påtagligt.
Bl.a. så fick vi ställa in vår söktävling p.g.a.
snösituationen. Nu blir den framskjuten till 9/5 då vi i
alla fall slipper snön (tror jag åtminstone).
Annars har de normala klubbaktiviteterna kommit
igång i form av kurser och träningsgrupper. Som jag
skrev i förra Uppnosat så kan ni med fördel följa
klubbens aktiviteter på vår utmärkta hemsida. För er
som gillar Facebook (och det verkar vara en del) så
finns numera en grupp ”Lomma Brukshundklubb
friends” där ni kan bli medlemmar och komma med
kommentarer/synpunkter/förslag till klubbens
verksamhet. Givetvis för ni gärna även dela med er om
annat som berör klubbverksamheten. Det är viktigt att
påpeka i detta sammanhang att det är vår hemsida
som är den officiella informationsbäraren för klubben
och dess aktiviteter och inte Facebook eller andra
liknande forum.
Den ”nya” styrelsen med Sten som ordförande har
kommit igång med sitt arbete. Protokoll för den som är
intresserad läggs fortlöpande ut på hemsidan. Sten
kommer att försöka få en ”speaking”-partner på
Lomma kommun så att vi kan få igång en dialog om
fortsättningen på vårt område. Det vi satsar på i första
hand är att få en rejäl förlängning på det nuvarande
området så att vi kan dra igång lite upprustningar som
känns nödvändiga. Blir det något annat så får vi ta
andra typer av beslut.
Det känns väldigt skoj att flera av våra hundaktiviteter
kommit igång rejält. T.ex. har vi vår årliga utställning
8/5 och agilitysektionen har tävling tillsammans med
Svedala i slutet av april (24/4). Vissa kvällar på
klubben sprudlar det av aktivitet. Styrelsen har nu
också bestämt medlemsmöte till 27/5 då alla
medlemmar (så långt klubbstugan räcker ) är
välkomna. Efter mötet har du tillfälle att deltaga i en
minikurs i ”Första Hjälpen”. Anmäl via mail till styrelsen
om du kommer (styrelsen@lommabk.com)
För min egen del så förbereder jag lille Utte för årets
stora mål nämligen appell klass i sök. Vi tränar varje
vecka i skogen och skall just åka på vårt klubbläger i
Halen utanför Olofström. Härligt att det verkar vara
många anmälda. Jag återkommer innan jag avslutar
detta med upplevelser därifrån.

Dessutom skall han vara med på någon MH test vilket
jag hoppas kunna genomföra på något av klubbens
egna utmärkta testtillfällen. Någonstans finns ett
intresse av att se hur långt man kan komma med en
liten hund i brukssammanhang.

Jan och Utte i sökskogen

Tiden går fort så nu är jag precis hemkommen från
lägret på Halen. Fantastiskt skoj! Härliga människor
med härliga hundar i en härlig miljö, vad mer kan man
begära?? Tja kanske då att vädret kunde varit något
varmare men vi undgick regnet i alla fall (och lite sol
blev det trots allt). Inga sura miner någonstans och
massor med skratt på kvällarna.
Jag måste få skryta lite med min lille ulltott (han skall
snart trimmas ). Trots sin ringa storlek så drog han
varje gång ut på fullt djup på sökslagen TROTS en
ganska krävande miljö. Skitkul att se hur han väljer
sina egna vägar. Det som måste putsas lite är
skallmarkeringarna men dom är helt klart på gång.
Jag vågar nog påstå att alla hundar och förare lärde
sig något denna helg som hjälper dom vidare i
utvecklingen.
Nästa år vid den här tiden blir det säkert ett nytt
klubbläger på Halen *), så fundera gärna på
deltagande. I år tränade vi i sök, spår och agility. Halen
som plats är en liten pärla med bra camping, bra
vandrarhem nära till affärer och bra marker att träna
på.
Vill än en gång påminna om medlemsmötet 27/5.
Information finns på hemsidan.
/Jan (Axel).
*) Tyvärr kunde vi inte boka för nästa år. Vandrarhemmet skall
säljas. Vi hoppas dock på att den nye ägaren är positiv till hundfolk
och ska försöka boka så snart det är möjligt. /Lägerkommittén
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AGILITYSEKTORN
Lomma BKs första agilitytävling!
För drygt ett år sedan startade samarbetet mellan
agilityintresserade i Lomma BK och Svedala BK. Vi
träffades till en början och tränade tillsammans men
utökade sedan samarbetet med att ha gemensamma
kurser för tävlingsintresserade och beslöt sedan att
även hålla en gemensam inofficiell agilitytävling.

På morgonen när jag vaknade var regnet som
bortblåst och en blå himmel med en stor gul sol
strålade mot mig, något liknande vårväder har inte
setts det här året!

Sedan februari månad i år har vi haft ett flertal
gemensamma möten där vi planerat för tävlingen. Det
är många lösa trådar som ska dras i och till slut knytas
samman och jag måste säga att det har varit en ren
fröjd att samarbeta med så duktiga och trevliga
medlemmar från Svedala BK!

Deltagare

Samling kl 07 på klubben och sedan var det full fart
med att sätta upp tält, högtalaranläggning, bära ut
möbler och lägga sista handen vid banan. Agilityfolk är
morgonpigga människor – snart började planen
invaderas av hundar, tält, människor och glada skratt
hördes överallt.

Examinator Lotta och tävlingsledare Ingrid med tävlande Frida från
Lomma och Helen från Svedala.

Nåväl – vi träffades på fredags kvällen för tävlingen
och gjorde allt förarbete, det skulle dras ringar, byggas
banor, skrivas ut startlistor som sattes upp på en stor
tavla, sortera priser och tusen andra småsaker. På
kvällen när jag gick och lade mig började regnet
droppa och på natten vaknade jag av att regnet öste
ner – det bådade inte gott inför morgondagens tävling.

Allt fungerade helt perfekt enligt vår tidsplanering och
första banvandring gick igång kl 08.30 och första start
kl 08.45. Allt rullade på efter planering, det märktes att
det var vårens första tävling för många diskade sig –
men var lika glada ändå, men självklart var det även
många som var riktigt skickliga och gjorde superlopp
med sina hundar. Vid prisutdelningen fick alla
deltagare priser från det enorma prisbord som hade
ordnats.

Banvandring

När sista loppet var klart blev det slutlig prisutdelning
och domaren Andreas Silfverberg, som hade gjort
roliga och kluriga banor, avtackades, var det dags att
plocka in allt och slutligen städa klubbstugan, var vårt
gemensamma intryck att det var en mycket lyckad
tävling och nu planeras det för att starta en officiell
tävling nästa år och absolut i fortsatt samarbete med
våra vänner i Svedala BK.
Banchef Christopher lägger sista handen vid banan.
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TÄVLINGSSEKTORN
TS har fått lite nya medlemmar och nu ser
sammansättningen ut så här:
Jeanette (sammankallande och styrelserepresentant)
Kerstin (sekreteriatansvarig)
Helene (tävlingsansvarig)
Ann (priser, barometer och grattis)
Christina (Materialansvarig)
Marie (Mark- och träningsgruppsansvarig)
Söktävlingen
Ja, den blev som sagt flyttad till den 9.e maj och vi har
nu fått in några stycken anmälningar till. Just nu ser
det ut som om vi ska köra med 2 domarlag ett för
söket och ett för uppletande och lydnad. Men vi får se.

Domare Andreas Silfverberg och Svedalaekipage

Som slutkläm kan jag också tala om att undertecknad
blev godkänd på det praktiska provet som tävlingsledare och då jag tidigare även är godkänd på det
teoretiska har nu Lomma BK också en tävlingsledare i
agility!
Får er som vill se fler bilder (där alla pristagare finns
med för de olika klasserna) kommer det snart att
läggas ut bilder på hemsidan under agility/tävling
100424.

KM i Lydnad
Vi har bestämt att vi till hösten skall arrangera
klubbmästerskap i lydnad. Förhoppningsvis blir det i
slutet av september. Du tävlar enligt officiella regler
och i den klass du hör hemma. Dock gäller att
bruksekipage som är uppflyttade till HKL men inte har
några meriter i lydnad måste starta i lydnadsklass 2
(eller högre). Mer info kommer i nästa nummer av
Uppnosat.
KM i Spår och Sök
Planer finns att anordna detta till våren 2011 och att vi
helt och hållet följer regler för appellklass. Detta för att
det är minst funktionärskrävande och genomförs utan
skott. Vi tror dessutom att det kan bli rätt så
utslagsgivande, för ett spår i appellklass är inte det
lättaste, ej heller söket. Eventuellt kommer vi att lägga
in någon form av hcp-bedömning.
Vi ska ”fila” lite på reglerna och har du någon input du
vill ge, så kontakta TS.
Lite nytt vad gäller barometerresultat
Resultat gällande lydnad och bruks skickar du till TS.
Agilityresultaten skickar du till agility@lommabk.com

Funktionärerna; speaker, ”ögon”, skrivare och dataskrivare

Stort tack till alla funktionärer och även tack till alla
positiva deltagare som gjorde att dagen blev en härlig
dag att minnas!
/Ingrid Borg Vogel

Bruksbarometer 2010
1
Carina Nilsson och Toss
2
Heléne Jonsson och Zico
2
Mattias Karlsson och Zeus

8p
5p
5p

Lydnadsbarometer 2010
1
Carina Nilsson och Toss
1
Emma Jörgensen och Krut
3
Mattias Karlsson och Zeus

7p
7p
6p

Fortfarande gäller att vi vill ha in resultaten, senast 14
dagar efter tävling.
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GRATTIS
UPPFLYTTNINGAR
 Carina Nilsson & Toss till Sök Elit
 Mattias Karlsson & Zeus till Lydnad 2
 Emma Jörgensen & Krut till Lydnad 2
TÄVLINGSLEDARE AGILITY
 Ingrid Borg Vogel

Tycker du om hundar och människor och skulle vilja
utbilda dig till instruktör? Ta då kontakt med oss i
HUS för vidare info.
mail : hus@lommabk.com
/Karin
RAPPORT FRÅN HÄRLIGA HALEN 16-18 APRIL
Fredag 14:00 kommer jag till Halen och åker direkt ut i
skogen tillsammans med Marie. Vädret är toppen, sol
och blå himmel. Vi trampar ut 2 luriga och kuliga spår
till Lakrits och Zico, bland stora stenar och höga berg.

Mattias och Zeus
uppflyttade till Lydnad
2 och GK i appell spår.

I uppförsbacken är det ju bra att ha en lina att klänga i, men nerför
är det mindre kul – nästan förenat med livsfara.

UTSTÄLLNINGEN 8 MAJ
Jag hörde ett rykte att det var ca 190 hundar anmälda.
Om detta är sant, vet jag inte. Du som är intresserad
kan ju åka ner till klubben lördagen 8 maj och räkna
dom

Kl. 16:30 är vi tillbaks på vandrarhemmet och checkar
in och gör oss hemmastadda. Sen blir det en runda i
elljusspåret, innan det är dags att mingla med resten
av deltagarna.

Jag skojar, men det brukar vara en trevlig tillställning,
så även om du inte ska ställa ut din hund, kan det vara
värt ett besök. Vackert väder (ja, det brukar det vara),
vackra hundar, trevliga människor och möjlighet att
shoppa loss lite grand.
HUNDÄGARUTBILDNING
Vårens kurser har kommit igång enligt plan. Om du
kommer ner till klubben kan du se Bent och Lotta drilla
blivande lydnadsekipage och till helgen startar Mari sin
kurs ”spårintroduktion”.
Åse och Rose-Marie har varsin valpkurs igång och jag
och Nina kör varsin allmänlydnadskurs.

Vissa hittar apporter och blir belönade med mjukost från tub

Fredag 19:00 har 25 personer gjort sig hemmastadda

Full fart på vardagskvällarna alltså

och sitter vid borden för att äta sin medhavda mat
(många grillade). Till maten blev det traditionell
skönsång – Krågan, Ovanlär, Svärmor i vattnet och
andra ”vackra visor”. Därefter blev det uppdelning i lag.
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Team Ping, Team Pixi, Team Grym och Team Isa.
Lagen fick kluriga gåtor att lösa och lite allmän
frågesport. Här kunde man lätt urskilja
tävlingsmänniskorna i vår klubb

Sen blev det som på fredagen ungefär – Krågan,
Ovanlär och lite lekar. Man var ju rejält trött, men jag
lyckades komma in i ”andra andningen” och klarade av
att hålla mig vaken till ”kvart-över-elva (som i detta
fallet var 01:30!).
Söndag 07:00

Steg upp 07:10 – låg först och förbannade mig själv i
10 minuter, för att jag inte har vett att gå och lägga
mig. Fast det var ju väldigt kul att sitta och ”tjata” med
Lena, Elisabet och Ann-Marie. Innan vi for till skogs, ca
09:30, städade vi våra rum och gemensamma
utrymmen.

Fredagskväll – Halva Team Isa(foto Erik Sundberg)

”Kvart-över-elva” var det dags att rasta hund och sen
kasta sig i bingen.
Lördag 07:00

Uppstigning, tvagning och rastning. Sen äta lite frukost
och packa bilen, för att vara klar för avfärd kl. 09.00.
För Zico:s och min del blev det sökträning idag.
Eftersom vi var 10 sökekipage, så fungerade det att
dela upp oss i två grupper och på så sätt hann vi med
två sökpass i två mycket roliga och rätt krävande
sökrutor. Det gick väldigt bra för alla hundarna, även
om Zico inte riktigt kunde bestämma sig om han är
”rulle-hund” eller ”skallhund”. På eftermiddagspasset
orkade han inte fundera så mycket, så då blev det rätt.
Vid 17-tiden var vi på vandrarhemmet igen. Mat till
vovven och en välbehövlig dusch till mig och sen
framdukning av Taco-buffé, som Karin hade inhandlat
och förberett. (1000 tack!).

Idag stod det spårträning på vårt schema. Jag
trampade ut ett kilometerlångt spår, i härligt kuperad
terräng. Sen följde jag med och kontrollerade att
Lakrits spårade som hon skulle. Det gjorde hon!
Därefter var det dags för Zico att visa framtassarna i
ett ca 1200 m långt spår som Marie trampat ut.
Efter ett uppletande och korvgrillning vid 14-tiden, var
det dags att säga hej då och köra hem. (Nästa år ska
jag nog boka en privatchaufför eller skaffa en bil med
”autopilot”!)
Tack till alla för en jättetrevlig helg! Förhoppningsvis
kan vi boka samma helg nästa år, d v s fredag till
söndag i vecka 15. Vi får hoppas att den nye ägaren till
vandrarhemmet vill ha hundfolket hos sig!
/ Zico:s matte
UPPNOSAT – INFOBLAD
Nästa infoblad beräknas utkomma i slutet av juni.
Manusstopp 2010-06-24.
Det skulle vara kul om någon som gått kurs i vår,
kunde skriva några rader om hur det kändes. Eller
varför inte något från en träningsgruppsmedlem, som
kan förklara vad ni gör när ni inte fikar
VI GÖR UPPNOSAT
TILLSAMMANS!
/Helene

Tacobuffé förhoppningsvis en ny tradition (foto Erik Sundberg)
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