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FRÅN STYRELSEN/
VICE ORDFÖRANDE
Plötsligt blev det snö och vinter! Hur gick nu detta till
då? Man kan absolut inte just nu komma ut i våra
normala träningsmarker kring Höör/Hörby. Tja vad gör
man, vilar hunden i form kanske? Nej det tror jag inte
är någon god idé. Man måste bli lite innovativ och
flexibel och utnyttja andra typer av områden så gott det
går som t.ex. lite mer avlägsna, lediga och plogade
parkeringsplatser. Om vädret skulle hålla i sig får vi
antagligen undersöka möjligheter att ploga delar av
vårt klubbområde som vi gjorde förra vintern.
Då det gäller träningsmarker så skrev jag senast att vi
skickat en skrivelse till vårt distrikt för att klaga på hur
man fördelade Revingemarkerna senast vilket ledde till
att Lomma blev helt utan marktilldelning där.
Skrivelsen har mottagits av distriktet och skickats
vidare till berörd individ för yttrande. Vi kommer
sannolikt inte att få något svar förrän i början av nästa
år.
Har precis fått senaste Brukshunden och läser där en
intervju med Peter Rimsby generalsekreterare på SBK.
Det finns några saker värda att nämna här.
Ekonomin.
En hel del handlar om de ekonomiska svårigheter som
SBK liksom många andra har lidit av senaste åren. I
SBK:s fall har det inneburit bl.a. nedskärning av
personal som resulterar i lägre servicegrad till klubbar
och medlemmar. Det Peter Rimsby säger är
”Nu måste vi ta en diskussion om arbetsfördelningen
mellan kanslipersonalen och klubbarnas ideellt
arbetande funktionärer, för att klargöra vem som ska
göra vad”.
I min hjärna så översätter jag det till att klubbarna
förväntas göra mer och kansliet hos SBK mindre. Jag
bara undrar hur vi skall få funktionärer framledes om vi
kräver att dom skall göra mer för klubben samtidigt
som familj, samhälle i övrigt och inte minst egna
hundaktiviteter kräver sitt.
Hårdnande attityder inom organisationen.
Största delen av intervjun ägnades de alltmer
hårdnande attityder som verkar finnas i vår
organisation och som då bl.a. orsakar att vi tappar
medlemmar. Några citat från Peter Rimsby
”Det finns idag ett antal klubbar som är riktigt illa ute
och där styrelserna snart inte orkar längre.”
”Tyvärr används ofta mail, bloggar och forum på ett
obetänksamt sätt när man är arg.”
”Alla behöver inte älska alla men vi måste kunna
acceptera olika åsikter och respektera de
demokratiska spelreglerna.”
Han skriver också på annat ställe att föreningslivet har
utvecklats mot företagshållet på bekostnad av
föreningsandan, vilket gör att bl.a. äldre medlemmar
inte känner igen sig längre.

Läs gärna artikeln och fundera lite själv. Nu känner
jag inte att vi har denna typ av problem i Lomma – än,
men vi måste vara vaksamma och rädda om den anda
som vi har. Eftersom hundsport är en aktivitet man kan
hålla på med från det man är mogen nog att ha hund
tills man av ålderskäl inte kan röra sig längre,så måste
vi ha en medlemsvård som täcker hela detta spann.
Alltså måste vi värna om varandra och uppmuntra de
hundaktiviteter som bedrivs inom SBK. Det är också
viktigt att vi, som nämnts ovan, respekterar de
demokratiska spelreglerna vilket i huvudsak innebär att
beslut fattas på medlemsmöten och av de valda
representanterna i styrelsen.
Hur har det gått för Uttes fortsättning mot appellklass?
Jo nu har vi gjort vår debut på Söderåsens BK.
Resultatet blev att jag är både missnöjd och nöjd, hur
nu det kan komma sig. Missnöjet rör sig om att vi inte
blev uppflyttade beroende på att han inte markerade
ena figuranten som låg inlindad i presenning. Detta
blev lite överkurs för honom, hade helt enkelt inte
förväntat mig detta och därmed inte tränat på det.
Nästa gång skall han vara förberedd .
Det jag dock är nöjd med är hans inställning till att
jobba. Han drog iväg som ett svart litet streck på varje
slag och det är jag väldigt nöjd med. Domarna tyckte
givetvis att han var charmig . Vi satsar till våren igen.
Framgångar samma dag för Lomma var att Lena och
Grym blev uppflyttade i sök, Anna-Kari och Yang
uppflyttad i spår och att Jonna och Holly genomförde
tävlingen med flaggan i topp även om det inte blev
uppflyttning. En ny generation Lomma hundar är på
gång!
På klubbområdes och stugfronten har det inte hänt så
mycket senaste tiden delvis beroende på att Sten varit
i Mexico på semester. Han har skapat goda kontakter i
kommunen så vi satsar vidare på att han fortsätter
odla dessa på bästa sätt. En viktig sak i detta
sammanhang är att vi försöker få liv i en lite
avsomnande ungdomsavdelning. Kan vi få igång
denna igen med hjälp av lite nya krafter så vore det en
stor fördel i kommande förhandlingar med kommunen.
Så är det någon som känner till någon eller känner sig
själv manad att jobba med ungdomsavdelningen så
hör gärna av er till Sten eller någon i styrelsen.
Nu är det snart Jul och många satsar både tid och
pengar på allt som hör denna till. Förhoppningsvis blir
det lite mer tid över också att aktivera sig själv och
hunden. Förberedelserna för nästa säsong börjar nu.
Tänk också på det där med nyårssmällarna, var
försiktig hur ni handskas med dem i närheten av
hundarna. Det är som bekant inte alla hundar som tål
smällarna och de upplever ett elände.
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
Önskar Jan A. och hela styrelsen
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TÄVLINGSSEKTORN
Höstlydnaden
Vädergudarna var inte på vår sida, denna oktoberdag,
Men trots ihållande regn, så blev det en bra tävling. Av
ca 65 startande, så delades det ut 14 st 1:a pris.
Tyvärr lyckades ingen i lydnadsklass 3 eller Elit att
prestera på topp.
Det gjorde däremot vårt hemmaekipage, Lotta och
Cheia, som debuterade i lydnadsklass 1. Hela 183
poäng, ”skrapade” de ihop och kom på en delad första
plats.

bruks, kan ansöka om. Du ska ha 3 stycken resultat
som antingen har gett uppflyttning eller certpoäng.
(Har du bara 2 resultat så delas totalsumman med 3).
Sen är det Giddis V.P. som går till årets bästa
spårhund. Alla som har ett resultat från LKL, HKL eller
Elit kan lämna in sin ansökan. Procentuellt bästa
resultat får en inteckning i priset.
Ansökan lämnas till TS senast 2010-12-31. Protokoll
från tävlingen/tävlingarna skall bifogas. Läs mer på
hemsidan – Tävling.
Övriga vandringspriser delas ut med barometerresultat
som grund. (Tänk på att resultat till barometern, skall
lämnas senast 14 dagar efter tävling, så det är inte lönt
att börja gräva i byrålådan nu!)
Du som har ett vandringspris där hemma – glöm inte
lämna tillbaks till TS – gärna i december. Du kan ställa
det i lektionssalen.

Innan TS tar julledigt, ska vi planera för nästa års
tävlingar, förbereda vandringspriser och
barometerpriser till årsmötet och se till att närvara på
markfördelningsmöte gällande Revingemarken.
Skogssällskapet har redan fått en önskelista
avseende mark 2011 från oss.
Förresten, om du är intresserad av att lära mer om
lydnads- och brukstävlingar, så får du mer än gärna
vara med i vårt gäng nästa år. Skicka ett mail till
ts@lommabk.com.
Vandringspriser
Det är dags att ansöka om V.P.

HUNDÄGARUTBILDNING
Till våren kommer vi att ha en nybörjarkurs i Sök.
Förhoppningsvis kan vi starta upp denna redan i slutet
av januari. Inbjudan och mer information finns på
hemsidan. Intresseanmälan skickas till
hus@lommabk.com.
Inom kort kommer också anmälningsblankett till vårens
övriga kurser att finnas tillgänglig på hemsidan.
HUS/Karin

Det gäller Holger & Gullvors Axelsson V.P., som du
som har en hund av brukshundsras och som tävlar
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UPPFLYTTNINGAR

AGILITYSEKTORN

 Lotta Pettersson & Cheia till Lydnad 2
 Helene Lindeblad & Beck till Lydnad 2
 Caroline Andersson & Jassa till Lydnad 2
 Margareta Westberg & Beck 1:a pris lydn Elit
 Lena Westin & Grym till LKL
 Anna-Kari Sahlqvist & Yang till LKL

KM i Agility, 31 oktober 2010
Klubbmästare blev Christopher Nilsson och Ace.På
andra plats kom Maria Holmberg med Thea och 3:a
blev Katarina König Morin med Morris.

Agilityresultaten skickar du till agility@lommabk.com

Helene och Beck, uppflyttade till lydnad 2 och har även klarat
anlagsklassen i Viltspår.

BRUKS- OCH LYDNADS-BAROMETER
Resultat skickar du till TS.
Bruksbarometer 2010
1
Kenneth Jönsson och Gino
2
Carina Nilsson och Toss
3
Heléne Jonsson och Zico
4
Jeanette Dahlberg och Bowmore

26 p
16 p
14 p
7p

Lydnadsbarometer 2010
1
Carina Nilsson och Toss
2
Mattias Karlsson och Zeus
3
Helene Lindeblad och Beck
4
Emma Jörgensen och Krut
5
Caroline Andersson och Jassa
6
Lotta Pettersson och Cheia
6
Yvonne Rosberg och Randy
6
Anna-Kari Sahlqvist och Etra

32 p
25 p
22 p
19 p
17 p
8p
8p
8p

Agilitybarometer 2010
1
Marie Staberg och Isa
2
Ingrid Borg Vogel och Tifa
3
Frida Nilsson och Lucas
4
Ingrid Borg Vogel och Amika
5
Eva Cajhagen och Easy
6
Katarina König Morin och Morris

48 p
18 p
15 p
14 p
10 p
9p

VALBEREDNINGEN
Valberedningen har börjat jobba! Vi kan redan nu
konstatera att vi har ett par platser lediga i styrelsen,
varav en sekreterare.
Tror du att det är något för dig, eller vill du hellre
engagera dig i utställning, tävling eller
hundägarutbildning?
Hör av dig till Karin – hus@lommabk.com
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TÄVLINGSRAPPORT
3:e Elit söktävlingen för Toss & Mig
Vi börjar i morse, då bilen körde mot Statoil i MunkaLjungby, där nästan alla hade kommit, då jag kom. Det
var pirrigt, men härligt att vara tillbaka på
tävlingsbanan igen. Det var ett väldigt stor manfall på
tävlingen. Från början var vi 9 st i elit, men endast 5
kom till start. Jag drog startnummer 3.
Vi körde ut till en ås vid Rosjöholm, där det blev
uppletande som första övning. Pga domare som var
sjuk mm, så blev det lite ändringar. Vi fick använda
högreklassrutan till uppletetandet, som det inte var
tänkt från början. En trevlig skog och trevlig ruta. Det
var stark medvind och på ca 80 m från grusvägen var
det en kulle som Toss vid alla skick drog sig mot. Visst
spring i benen, och han jobbade hela tiden, men fy så
olydig han var. Han kom inte direkt när jag ropade,
utan tog en stor lov först där ute på 80 m och letade på
vägen in.
3 föremål hittade han, men tyvärr gav detta endast
betygen 5 och 6. En av domarna tyckte att han
jobbade hela tiden, men eftersom han inte kom när jag
kallade, så bedömde han det som olydnad.
Sedan vart det ju en del väntan innan söket kom
igång, men som tur var inte så himla länge. Första
ekipaget fick 8/8 och jag tyckte det gick gansk fort.
Nästa ekipage bröt! Jaha, här gäller det att ta fram
positiva tankar, sa jag till mig själv. Funktionärerna
skulle fika efter 2 hundar, men jag gjorde mig
förberedd som jag brukar och så var det äntligen dags
för mig att ta mig upp till rutan.

och sedan en massa granris mm. Man såg inte att det
var en lega alls, fast den bara var 3 m från stigen.
Stackars figge, jag hade då fått klaustrofobi 
2:a figgen hittade Toss efter ca 125 m på
medvindssidan. Detta var en ”öppen” figge, som låg
under en stam. 3:e figgen låg oxå på medvindssidan
på ca 225 m. Toss fixade alla 3 figgar med påvis
alldeles ypperligt. Och de avslutande 4-5 tomslagen,
var så fantastiska att få uppleva, så när jag gick över
slutlinjen så tänkte jag: Nu har vi äntligen lyckats, nu
kör vi hem och firar.
Betyget blev 9,5 och 10  Jag var så lycklig, men vi
hade lydnaden kvar ...
Efter lite mat på klubben och torra kläder, så var det
dags för platsliggning och det blev full pott (10/10)!
Sen började bekymmerna – en nervös matte och för
mycket störning (förmodligen en löptik i närheten). För
att göra historien kort, så blev det ingen lydnad att
skryta med. Men totalpoängen blev 504 p och vi
slutade på ”silverplats”. Så fast vi inte lyckades fullt ut
på lydnaden, så var jag mycket nöjd då vi begav oss
hemåt.
För nästa år är det CERT som gäller och givetvis att få
så höga poäng så möjligt. För målet är att kvala in på
SM. Kanske vi inte hinner till 2011, men då satsar vi på
2012 istället.

Jag kommenderade Toss att sitta kvar, medan
tävlingsledaren visade mig sökrutan. Jag höll på att
trilla över kopplet på väg fram till tävlingsledaren,
klumpigt av mig  Jag bestämde mig för att börja på
medvindssidan. Toss sprang ut ca 40 m, alltså inte
riktigt ut i hörnan. Men jag skickade på andra sidan,
som gick uppför rejält. Toss sprang nu ut på djupet
och sen tillbaks till mig, som förflyttat mig ca 10 m fram
på stigen. Testade att skicka mot hörnan (som han
missade i första skicket) och nu tog han den perfekt.
Härligt 
Sökarbetet var härligt att se, 2-3 grunda slag på
medvindssidan precis i början men resten av 300 m
fanns inga tveksamheter till att springa ut.
1:a figgen tog Toss då jag skickade honom på
motvindssidan på 50 m fram på stigen. Toss tog figgen
på tillbakavägen av detta slag. Figgen låg nedgrävd i
en håla, där man lagt någon pallkrage och lock på det

/Carina & Toss
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HUNDINFLUENSA - EN NY PANDEMI?
I senaste uppslagsboken "Västvärldens sjukdomar"
fanns en beskrivning av den allmänt förekommande
sjukdomen "Hundägande".

och får då olikfärgade plastband, som de visar ibland
glädje, ibland besvikelse över. Uppskattat värde på
plastbanden är ca 10-15 öre. Uppskattade utgifter
under en sådan dag är mellan 500 - 800 kronor.

"Hundägande", latin - Hundus Idiotus, är en sjukdom
med ett långdraget förlopp. Den kan drabba alla,
oavsett kön, ålder eller tidigare status i samhället.
Tendenser tyder på att den i vissa fall är ärftlig.
Långtidsstudier har visat att tillfrisknadsprocenten är
låg.

Det finns även andra symptom, som till exempel när
patienten ses springa omkring i skog och mark, med
ett långt snöre mellan hunden och sig själva (vilket
verkar som ett bättre sätt än att ensam springa
omkring med ett tomt koppel). Om hunden någon gång
stannar vid en pinne, kan stor glädje och
tillfredsställelse ses hos patienten.

Första symptomet är en, oftast dold, önskan efter en
egen hund. Många gånger med en diffus bakgrund.
Sjukdomen slår ut på allvar när patienten väl köpt
hund. Då ses de ute i vilket väder som helst, till och
med hagel och drivis, under bästa sändningstid på TV,
vandrande omkring ute på gatorna likt zombies med
sina hundar.
Ett annat symptom som är väldigt vanligt är att
personen i fråga ses springa omkring ensam i skogen,
med ett tomt koppel i handen samt en ansiktsfärg från
högröd till en blåaktig nyans vilt skrikande "kom hiiit”!
Erfarenheten säger att man ej bör försöka få kontakt
med den något hysteriska hundägaren, då detta är
totalt meningslöst i lägen som ovan beskrivits.
Annars ses hundägaren ofta stående i gatukorsningar
och på trottoarer i nära samspråk med andra
hundägare, trots att de bevisligen aldrig träffats eller
presenterats.
Till högtidsdagar köper patienten ofta morötter och
hamburgare i plast (med inbyggd pip vid tryckningar)
för att slå in i ett vackert omslagspapper och under
stort hemlighetsmakeri spara till exempel till jul. Då tas
paketet fram under högtidliga former för att föräras till
en - begripligt nog - oförstående hund. Stor tid och
möda läggs alltså ofta ner på presenter vid jul,
hundens födelse- och eventuella namnsdag.

Behandling:
När ovan beskrivna symptom känns igen finns det
längre ingen tvekan om att sjukdomen fått fäste och
behandlingen kan vara resultatlös. För största möjliga
chans att bota en person som drabbats av
hundägande, bör samtalsterapi sättas in redan vid det
första symptomet.
Omyndigförklarande är ej att rekommendera, trots att
det har varit vanligt fram till våra dagar. Vetenskapliga
undersökningar har visat att patienterna själva inte
upplever sin sjukdom som speciellt besvärande. Då de
i regel är ganska glada och nöjda, kan man med gott
samvete låta dem hållas och se dem som ett pittoreskt
inslag i vårt samhälle.
Leg. Psykiater /Besse R. Wisser
UPPNOSAT – INFOBLAD
Nästa infoblad beräknas utkomma i början av mars
2011. Manusstopp 2011-02-25.
Det vore kul om just Du ville skicka in en liten rapport
om tävling eller träning eller bara om en helt vanlig
dag. Lite bilder uppskattas också.
Till sist vill vi önska alla medlemmar

en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR

I ett senare stadium ändras sjukdomsbilden till att
bland annat omfatta sömnsvårigheter samt en mer
lättsinnig inställning till pengar. Tidigt på morgnar,
företrädesvis lördags- och söndagsmorgnar, ses de
packa sina bilar fulla med matsäck med extra
kaffetermos, ryggsäckar, små fällbara tältstolar,
hundfilt, hund/ar, sömniga ungar samt motsträvig
livspartner. Efter varierande antal timmars bilkörning
tillbringas dagen oftast enligt följande exempel:
Sittandes på de medhavda tältstolarna i flera timmar,
intensivt tittande på andra patienter som springer runt i
en fyrkantig ring. Därefter springer de själv ett par varv
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