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FRÅN STYRELSEN/VICE ORDFÖRANDE
Midsommarhelgen har kommit. Jag sitter i Ronneby
och njuter av ett hyfsat helgväder. Det är
midsommardagens morgon och många ligger
fortfarande i koma efter gårkvällens firande. Nåja här
på Ekenäs camping var firandet ytterst måttligt och i
några vagnar ser man faktiskt visst livstecken.
Lugnet har också lägrat sig över klubben och
verksamheten har gått in i en sommar/semester -fas.
Ja en del glada individer har just firat midsommar på
klubben däribland en del från vårt sök – gäng, men jag
hoppas något finns kvar för vår fortsatta verksamhet
efter helgen . Dessutom brukar dom som inte har
semester att som vanligt träffas på Torsdagarna på
klubben under sommaren.
Vad har då hänt på klubben under tiden fram till
nämnda sommaruppehåll? Förutom alla normalt
planerade viktiga aktiviteter som kurser och tävlingar
så finns det några saker att plocka fram.
Kontakter med kommunen angående vårt område och
vår stuga fortsätter. Kommunen har tagit fram ett
förslag till nytt arrendeavtal som är på väg till oss.
Detta innebär med stor sannolikhet att vi kommer att få
vara kvar i den överskådliga framtiden på nuvarande
område vilket vore en stor fördel och glädje. Vi har ett
otroligt bra område för vår verksamhet. Givetvis får vi
kolla igenom avtalets innehåll då vi får det och inte
minst den ekonomiska delen.
I och med ovanstående så kommer själva stugan
också i fokus. Vår stuga är väldigt sliten och har
definitivt passerat ”bäst före” datum. Vi behöver alltså
göra något här som gagnar vår verksamhet och som vi
klarar ekonomiskt. För att komma framåt med detta
har vi skapat en ”bygglovs – grupp” som består av
Lars Juhl (sammankallande), Conny Borg, Lena
Westin, Janne Nilsson och Karin Ohlsson. Denna
grupp skall gå igenom våra förutsättningar och ta fram
förslag till lämpliga aktiviteter i stugfrågan och så
småningom förbereda bygglov. Gruppen rapporterar till
styrelsen som avgör vilka frågor som måste tas upp på
medlemsmöten.
Eftersom vi är inne på områdesfrågor måste jag också
ta upp skötseln av vårt område. En stor eloge till Janne
och Christoffer för en mycket fin träningsplan. Under
mina tio år i klubben har området aldrig varit bättre.
Klubbens enda innevånare (hittills ) Ann-Marie har
också varit delaktig i detta. Nu behövs också en
rensning runt själva klubbhuset. Även om det kanske
kommer en ny stuga så småningom så får vi försöka
hålla snyggt runt den nuvarande tillsvidare. Det skall
kännas trivsamt att komma till klubben.

I det större perspektivet utanför vår klubb så diskuteras
bl.a. den nedåtgående medlemskurvan. SBK lever just
nu med i alla fall två påtagliga problem. Ett är det
nämnda nedåtgående medlemsantalet och ett annat är
det nedåtgående deltagareantalet i bruksprov. Detta är
saker som jag kommer att återkomma till i kommande
Uppnosat. Just nu kan jag bara konstatera att man
verkar sakna idéer på lämpliga aktiviteter för att
åtgärda grundorsakerna till dessa fenomen. Om
sådana här situationer uppstår räcker det inte bara att
gnälla utan man måste försöka hitta konstruktiva
åtgärder. Då det gäller deltagare på bruksprov så kan
en sådan sak vara att t.ex. distriktet (i vårt fall Skåne)
samlar till en workshop eller något för att hitta orsaker
och lämpliga åtgärder. F.n. har distriktet förslag att ta
bort distriktsmästerskap i bruks p.g.a. för få deltagare
vilket i sig är riktigt. Det felaktiga i resonemanget
(enligt mig) är att inte först fråga sig varför det är för få
deltagare och hitta åtgärder på det.
För min egen och Uttes del så fortsätter
förberedelserna för appellklass i sök till hösten. Vi har
precis avverkat MH testen i Lomma. Väldigt kul att se
Uttes reaktioner på de olika momenten och jag måste
erkänna att jag blev positivt överraskad av hans
uppträdande. Vill också passa på att rikta ett tack till
MH gänget i Lomma som gör en fantastisk insats.
Mycket trevlig dag på MH testen i Lomma!
Till sist vill jag önska alla en riktigt trevlig sommar!
Glöm inte att hålla bilen sval i sommarvärmen när du
har din hund i den. Kanske ses vi på klubben även
under sommaren.

Jan (Axel).
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AGILITYSEKTORN
Agilitysektionens uppvisningsgrupp representerade
klubben på Lomma-dagen den 29 maj.

Lomma Event som är arrangör för den här dagen hade
bett oss visa lite av vad vi kan.
Inledningsvis informerades om vad Agility är, dess
historia och vad som krävs för att kunna börja träna.

Nästa uppvisning var på fritidsgården i Hofterup den
17 juni. Fritidsledarna arrangerar ”After Beach” under
sommaren med olika teman, denna dag stod Agility på
agendan.

Det byggdes upp 2 olika baner och ekipagen visade
upp sig några omgångar var. Även denna gång fick
åskådarna prova på efteråt, vilket var mycket
uppskattat, många frågor och mycket hundprat.
När alla var nöjda tillhandahölls grillad korv till en ringa
summa.

Efter presentation av ekipagen, där Morris visade sin
förmåga att ”Vinka till publiken” till allas förtjusning,
visades först en staffet- tävling. Små hundar mot stora,
där de stora hundarna var lite snabbare. Sedan
byggdes en bana med lite fler hinder, alla klarade sig
jättefint, och åskådarna var nöjda.

Vädret var fint, arrangörer, åskådare, hundar och
förare var nöjda med dagen, vad mer kan man begära.
Vi ser fram emot nästa uppvisning. /Karin J

Efteråt fick de som ville, prova på. Intresset var stort,
många frågor och förhoppningsvis får vi några nya
medlemmar.

Agilitykurser HT 2010
Sista anmälningsdag 23 augusti, 2010.
Kursstart vecka 36. Anmäl till
agility@lommabk.com – läs mer på hemsidan.

Sida 2/3

UPPNOSAT
Infoblad för Lomma BK:s medlemmar Nr. 3, 2010

GRATTIS

TÄVLINGSSEKTORN
Vårlydnad 2010-06-07
Vi fick inte så många anmälningar till denna tävling.
Förmodligen beroende på datum – det är ju mycket
som händer i slutet av maj och början av juni. Men på
ett sätt känns det bra, för det blev en mycket väl
genomförd tävling i alla fall från arrangörernas sida
sett.
Väderansvarig hade skött sin uppgift med den äran
och vi som var funktionärer fick den där första fina
solbrännan, vilket gjorde att vi såg ut som levande
stoppsignaler .

UPPFLYTTNINGAR
 Carina Nilsson & Toss till Lydnad Elit
 Helene Lindeblad och Wallander till Lydnad 3
 Kenneth Jönsson och Gino – CP Sök
CHAMPIONAT OCH ÖVRIGT
 Ulrika Ohlsson och Frasse – LP1
 Mattias Karlsson och Zeus – LP1
 Kenneth Jönsson och Gino – Distriktsmästare SÖK

TS vill tacka ALLA som ställde upp och gjorde denna
tävling till en mysig dag, både för tävlande och
funktionärer.
KM i Lydnad – 2010-09-25
Anmäl till ts@lommabk.com senast 4 september. Vi
vill veta namn på förare, namn och ras på hunden,
samt vilken klass du ska tävla i. Anmälningsavgiften är
100 SEK och betalas på tävlingsdagen, men kom ihåg
att anmälan är bindande.
Samma regler gäller som vid officiell tävling, d v s om
du måste lämna återbud, slipper du betala om du kan
visa upp veterinär/läkarintyg eller om du har löptik.
På hemsidan hittar du regler för klubbmästerskapet.
Barometer
Resultat gällande lydnad och bruks skickar du till TS.
Agilityresultaten skickar du till agility@lommabk.com

Ulrika och Frasse – LP1

HUNDÄGARUTBILDNING
Bruksbarometer 2010
1
Kenneth Jönsson och Gino
2
Carina Nilsson och Toss
3
Heléne Jonsson och Zico
3
Mattias Karlsson och Zeus

26 p
11 p
5p
5p

Lydnadsbarometer 2010
1
Mattias Karlsson och Zeus
2
Carina Nilsson och Toss
3
Emma Jörgensen och Krut
4
Ulrika Ohlsson och Frasse
5
Helene Lindeblad och Wallander
6
Anne Ståhl och Lexie
7
Yvonne Rosberg och Randy
7
Caroline Andersson och Jassa

25 p
21 p
9p
6p
5p
3p
2p
2p

Fortfarande gäller att vi vill ha in resultaten, senast 14
dagar efter tävling.

Kursinskrivning HT 2010
Inskrivning till höstens kurser blir det måndag 16
augusti samt måndag 23 augusti. Anmälningsblankett
och mer information hittar du på hemsidan.
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
UPPNOSAT – INFOBLAD
Nästa infoblad beräknas utkomma i mitten av
september. Manusstopp 2010-09-10.
OCH GLÖM INTE ….VI GÖR UPPNOSAT
TILLSAMMANS
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