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FRÅN STYRELSEN/
VICE ORDFÖRANDE
Så har då sommaren runnit förbi
och vi kommer in i hösten. Visst är
det både lite sorgligt och ändå lite
spännande. Nu börjar våra hund
och klubbaktiviteter att dra igång
igen och det börjar bli liv på
klubben. Jag tänkte dock börja med lite kommentarer
till årets SM för bruks/IPO som detta år gick långt
norrut (tycker jag ) i Edsbyn. Först innan vi kommer
dit så vill jag än en gång beklaga att vi har ett delat
SM. Jag till hör dem som uppskattade att kunna kolla
på alla de grenar vi jobbar med i SBK. Dessutom tror
jag att det var en mycket viktig PR för vår verksamhet
att för allmänheten visa upp allt detta vid ett stort
tillfälle. Tja vi får väl se om det ändras i framtiden.
Alltså var vi många här långt söderut (och på andra
ställen) som ville följa SM:et via nätet och hemsidan.
Hemsidor är ju numera väldigt använda för många
typer av verksamhet. Vi kan ju se på vår egen hemsida
som Helene sköter med den äran och som är klubbens
viktigaste informationsbärare. När man då vill följa
årets viktigaste SBK händelse på nätet så har man en
del förväntningar och krav från början och jag måste
dessvärre konstatera att jag blev väldigt besviken. Det
enda som funkade bra var resultat redovisning, vilket i
och för sig är viktigt. Men för tusan man vill ju se bilder,
video snuttar och liknande för att uppleva lite atmosfär.
Det är kul att kolla om där finns någon man känner och
få lite inblick i prestationerna. För några år sedan la
man ut intervjuer och andra video reportage och man
trodde att äntligen har SBK kommit in i 2000-talet, man
ack nej redan året efter var man tillbaks på ren
resultatredovisning och i år var det likadant. Man
undrar hur man tänker och planerar?? Numera finns
det gott om personer med mycket goda kunskaper i
hemsida konstruktion så den delen borde inta vara
något problem och i en SM organisation borde man
även ha med personer som kan hålla i en video
kamera och som kan genomföra intervjuer. Dessutom
inbillar jag mig att detta också har en stor PR funktion
för SBK. T.ex. kan tidningar kolla själva direkt på
hemsidan och kanske bli inspirerade att skriva något i
sin tidning. Alltså hur svårt kan det vara att ha en
särskild grupp för hemsidan i en SM organisation? I
tider då våra bruksgrenar minskar så borde vi satsa på
att göra vad som går att göra för att popularisera
dessa.
Däremot måste man konstatera att nya Brukshunden
har lyft ett antal nivåer. Den är numera en riktigt
läsvärd tidning med bra design.
Så till lite mera lokala saker. Kontakterna med
kommunen beträffande säkerställande av vårt
klubbområde har legat stilla under sommaren men har
nu kommit igång igen. Sten har varit i kontakt med

kommunen och kommer nu att driva kontraktsfrågan
vidare. Målet är som tidigare att få till ett
långtidskontrakt som innebär att vi vågar satsa
resurser på upprustning. Detta ämne kommer jag att
ständigt återkomma till under resten av året. Kommer
givetvis också att tas upp på medlemsmöten.
Från senaste styrelsemötet kan jag rapportera om en
händelse som visar hur det också kan gå till i våra
kretsar. Jeanette berättade att Lomma inte fått tillgång
till någon tränings/tävlingsmark i Revinge. Detta
beroende på att ingen representerade Lomma vid
markmötet. Kallelsen till mötet kom dagen före mötet
skulle äga rum. En bakgrund att känna till är att det
sedan urminnes tider varit tre klubbar som delat på
Revinge marken och det är Malmö, Lund och Lomma.
Nu har man tagit med två klubbar till och tyckte att
Lomma nog inte behöver mark mer. Till saken hör
också att vi skall ha en officiell spårtävling som kräver
mycket mark och då behövs Revinge. Denna tävling är
givetvis alla medvetna om eftersom den just är officiell.
Tror man att Lomma plötsligt lagt ner all
bruksverksamhet och ställt in sina bruksprov eller vad
är det?? Dumheten når ibland oanade höjder. Vi
bestämde på styrelsemötet att tillskriva vårt distrikt
eftersom de har ett ansvar här. Nu känner man ingen
trygghet i att någon förändring kommer tillstånd men vi
måste visa vårt missnöje med hanteringen. Tja, så kan
det också gå till.
Utte och jag kämpar vidare mot appellklass tävlande
. Kanske kan det bli en i slutet av säsongen om
gudarna är oss nådig och Utte vill. Han gör faktiskt
ganska bra ifrån sig nu i söket och jag tänkte köra
tävlingsmässigt på kommande träning. Återkommer
med resultat . Budföringen funkar bra och lydnaden
har sina pucklar. Jobbar nu ganska intensivt med vissa
moment. Han är en pigg liten rackare som det är kul
att hålla på med.
Janne och Kristoffer fortsätter att hålla planen i bra
skick. Nu är det under sommaren dessutom sprutat
mot ogräs runt stugan. Mycket bra!
Det vi frågar oss bara är var håller vår
ungdomsavdelning till?? Dom har egen stuga på
området men det syns aldrig någon där. I styrelsen
undrar vi om det finns något liv i avdelningen? Har
någon något att berätta vore det bra.
Vill avsluta med en uppmaning till alla som kan tänka
sig att hjälpa till med den utställning vi har en gång
varje år. Anmäl ert intresse till Susanne som jag tror
har en blänkare om detta på hemsidan. Utställningen
är en viktig aktivitet som dessutom inbringar lite
pengar till klubben.
Jan (Axel).
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TÄVLINGSSEKTORN
Spårtävling Elit
Vi fick in 14 anmälningar och fick till slut tillgång till
mark i Revinge, så att vi kunde förbereda 14 spår + 2
reservspår.

Tack till alla funktionärer som jobbade i dagarna två
med att trampa spår, laga mat, m.m. Ni är guld värda!
Och tack Roland O för alla fina bilder. Och inte att
förglömma Satchmos i Lund, som skänkt den fina
västen vi kunde ge till vår vinnare.
KM i Lydnad – 2010-09-25
För första gången sedan 2004 anordnades i år ett
Klubbmästerskap i Lydnad.
I ”Lilla” KM (lydn 1 och 2) hade vi 9 st ekipage som
kom till start. I KM Lydnad var det 6 ekipage (2 i Elit
och 4 i lydn 3), som kämpade om den åtråvärda titeln.

Tyvärr hade vi inte tillgång till marken förrän kl. 13:00
på lördagen, så det blev en sen kväll på Revinge för
en del av oss. Dom som var hemma kl. 18:30 var
lyckligt lottade.
Tävlingsdagen kom och vi funktionärer samlades
06:15 på en dimmig hed. Som tur var kom solen fram
och dimman försvann. Alltså ingen som gick vilse på
heden denna gången!
Av 13 startande, så fick vi 6 med oss till klubben. I
minst 2 spår hade kossorna gjort vad de kunde för att
sabotera och här fick hundarna det tufft. Man ska ha
lite flyt i lottningen när man tävlar på Revingefälten.Resultatet blev i alla fall att vi fick dela ut ett
CERT och det är alltid roligt.

Ett stort Grattis till våra Mästare – Anna-Kari och
Etra i ”Lilla” KM och Roland och Bessy i KM.
Tack till Karin, Mari, Marie och Christina, som såg till
att alla funktionärsuppgifter löstes på ett proffsigt sätt.
Och tack till Carina Barthel, som ställde upp och
dömde. Och tack för bilderna Helene L.
Det här gav mersmak, så nu planerar vi nog in ett KM i
bruks också. Vi kan ju hoppa över specialen och bara
köra lydnaden och uppletande/budföring, så blir det
inte så funktionärskrävande. Kommer ni att ställa upp?
Höstlydnad
Fredag i denna vecka, är sista dag för att anmäla till
vår lydnadstävling den 24 oktober. Vi har redan
anmälningar så att det räcker till 5 grupper. Mest i
lydnadsklass 1 naturligtvis, men även ett tiotal ekipage
i Elitklass.
Roligt! Nu hoppas vi på att många anmäler sig som
funktionärer också och att vädrets makter blir på vår
sida. Det är alltid lite osäkert på hösten.

Mari K var TL och Leif H och Yvonne S dömde.
Sida 2/4

Uppnosat
Infoblad för Lomma BK:s medlemmar Nr. 4, 2010

GRATTIS!!!!

HUNDÄGARUTBILDNING

UPPFLYTTNINGAR
 Jeanette Dahlberg & Bowmore till Sök HKL
 Caroline Andersson & Jassa till Lydn. 2
CHAMPIONAT OCH ÖVRIGT
 Carina Nilsson & Toss LPIII
 Roland Jönsson & Bessy – Klubbmästare Lydnad
 Anna-Kari Sahlqvist & Etra –Klubbmästare ”Lilla”

Vi har haft två mycket välbesökta och intensiva
inskrivningsdagar, Det är kul att så många vill gå kurs
hos oss. Det som känns extra kul är att vi får igång en
nybörjarkurs i rallylydnad.
Dom kurserna vi kör igång under hösten är: 3
valpkurser, 2 allmänlydnadskurser, 1 förberedande
tävlingslydnad, 1 tävlingslydnad och 1 rallylydnad .
Vill även passa på att tacka alla våra instruktörer
/hjälpare som ställer upp och ser till att vi kan ta hand
om alla som vill gå kurs hos oss. Skulle någon känna
för att hjälpa till på någon kurs till våren så hör gärna
av er till oss www.hus@lommabk.com
HUS/Karin
AGILITYSEKTORN
Inbjudan til KM i Agility, 31 oktober 2010
Första start kl. 10.00
Domare är Magnus Andkvist.
Anmälningsavgift 100 SEK.
Läs mer på hemsidan!
Agilitybarometer 2010
1
Marie Staberg och Isa
2
Ingrid Borg Vogel och Tifa
3
Ingrid Borg Vogel och Amika
4
Eva Cajhagen och Easy
5
Frida Nilsson och Lucas
6
Katarina König Morin och Morris

Jeanette och Bowmore är nu i HKL sök

Barometer
Resultat gällande lydnad och bruks skickar du till TS.
Agilityresultaten skickar du till agility@lommabk.com
Bruksbarometer 2010
1
Kenneth Jönsson och Gino
2
Carina Nilsson och Toss
3
Jeanette Dahlberg och Bowmore
4
Heléne Jonsson och Zico
4
Mattias Karlsson och Zeus

26 p
11 p
7p
5p
5p

Lydnadsbarometer 2010
1
Carina Nilsson och Toss
2
Mattias Karlsson och Zeus
3
Caroline Andersson och Jassa
3
Emma Jörgensen och Krut
5
Ulrika Ohlsson och Frasse
6
Yvonne Rosberg och Randy
6
Helene Lindeblad och Wallander
8
Anne Ståhl och Lexie
9
Helene Lindeblad och Beck

32 p
25 p
11 p
11 p
6p
5p
5p
3p
2p

48 p
18 p
14 p
10 p
9p
5p

PRESSTOPP
Är du ”någon” på din klubb?
Har ni tänkt på hur mycket arbete som ligger bakom,
för att vi ska kunna få chansen att tävla? Som exempel
kan vi ta en start i en lydnadstävling på vilken klubb
som helst.
Processen börjar med att någon tar hand om din
anmälan och registrerar den och kontrollerar att
betalning har skett. Därefter sätter någon ihop
deltagarlistor och PM och distribueras hem till dej.
(Har det hänt att du blivit lite irriterad när PM kommit
några dagar sent ?)
Någon ska helst se till att sponsorer kontaktas och
skänker lite roliga priser. Sen måste någon se till att
det finns tillräckligt med funktionärer och någon ser till
att tävlingsmaterial finns tillgängligt och är
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funktionsdugligt. (För visst blir du lite sur om du får en
söndertuggad apport i din hand!)
Dagen innan tävlingen måste någon lägga upp
tävlingsbanorna. Någon lägger säkert också lite tid på
att förbereda sig, så att alla får samma kommendering
och förutsättningar under tävlingen.
Någon måste handla in varor till cafeterian.
På tävlingsdagen kommer någon (eller några, ungefär
10 personer) att infinna sig på klubben ca 1-1½ timme
innan tävlingen börjar. Det är biträdande
tävlingsledare, tävlingssekreterare och kökspersonal.
(För visst känns det bra att någon har kontrollerat
banor och fixat lotter och kokat kaffe, så att tävlingen
kan börja på utsatt tid.)
Någon tar emot och prickar av dej från deltagarlistan.

Här sitter ”någon” – funktionärer som fikar efter
lydnadstävlingen i våras.

Någon agerar tävlingsledare. Någon dömer och någon
assisterar domaren. Någon ser till att protokollen
kommer in till sekreteriatet. Någon registrerar ditt
resultat. Någon kokar mer kaffe och brer fler mackor.
Någon kanske fotograferar.

UPPNOSAT – INFOBLAD
Nästa infoblad beräknas utkomma i mitten av
december. Manusstopp 2010-12-05.

Någon sätter samman resultatlistor och någon håller i
prisutdelning. (Sen åker du hem – förhoppningsvis
nöjd med dagen. )
Men för någon är tävlingsdagen inte slut.
Någon städar sen undan på planen och i klubbstugan.
Någon ser till att ditt resultat skickas till SBK och
distriktet, samt att alla kopior arkiveras enligt gällande
regler.

Slutsats:
Om inte någon ställer upp, så blir det ingen tävling. Så
vi som vill tävla, måste se till att bli någon, på vår egen
klubb!
Sen kan vi med gott samvete åka runt och tävla på alla
andra trevliga klubbar i distriktet (ja, i hela landet!)
(Och det som händer är att du blir igenkänd och får ett
extra bra bemötande som tävlande!)
OCH GLÖM INTE ….VI GÖR UPPNOSAT
TILLSAMMANS
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