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PRESENTATION AV VÅR NYE ORDFÖRANDE 

 
 
Hej, Jag heter Nils och är er nye ordförande. Nu 
skojade jag lite . .. det är min matte Karin, som ska axla 
rollen som ordförande i år. 
 
För er som inte känner min matte, så kan jag berätta att 
hon heter Olsson i efternamn och har varit aktiv i 
Lomma BK i många år. Hon har varit sammankallande i 
HUS (hundägarutbildningssektorn), varit instruktör för 
ett otal antal kurser, varit ledamot i styrelsen och även 
ordförande i 2 år. 
  
Hon sysslar också med hundträning, när det blir tid 
över. Lennart, min storebror och mentor, har drillats i 
både lydnad och sök och nu är det min tur, vilket jag ser 
fram emot. (Är redan en stjärna i sökskogen, om jag får 
säga det själv!) 
 
Hoppas att alla i klubben hjälper henne i arbetet att få 
en aktiv klubb, där alla ska känna sig välkomna. Jag vet 
att hon brinner lite extra för kursverksamheten, men hon 
tycker också det är mycket viktigt med en fungerande 
träning- och tävlingsverksamhet i agility, lydnad och 
bruks. Och utställning och rallylydnad, .... helt enkelt att 
människor och hundar ska vara aktiva och ha kul 
tillsammans. 
  
Matte låter hälsa att hon gärna vill att ni kontaktar 
henne i smått och stort och hoppas att få träffa er alla 
under året som kommer. 
  
Eder tillgivne 
Nils 
(Gordon Setter, 7 månader) 
 
FRÅN STYRELSEN/VICE ORDFÖRANDE 
Så har vi då påbörjat det nya verksamhetsåret i och 
med att årsmötet är avklarat. Det är alltid samma 
strulande för valberedningen att hitta ersättare till de 
personer som valt att lämna sina uppdrag. Vi är ju 
fortfarande en helt ideell organisation där man har 

väldigt få och små förmåner för att man engagerar sig i 
föreningen. Man måste känna ett stort intresse för 
klubben och dess verksamhet för att ta på sig uppdrag. 
I år gick det väl generellt ganska hyggligt. Det stora 
problemet var att hitta en ny ordförande och det låter sig 
ju inte göras i brådrasket. Efter en hel del diskussioner 
och tänkande (där det faktiskt också förekom hot om 
nedläggning eftersom klubben inte kan funka utan 
ordförande) så löste det sig till det bästa när Karin tog 
posten. Hon är synnerligen intresserad och engagerad i 
klubben. Jag och resten av styrelsen skall försöka stötta 
så mycket det går. Väldigt trevligt är det att vi fick en 
grupp som skall ta hand om köket. Inte så bra är det att 
vi inte har någon på fögderiet som tar hand om stuga 
och område, men vi får försöka med gemensamma 
krafter att hantera detta. Som jag skrev inledningsvis så 
jobba alla ideellt så vi måste alla försöka hjälpas åt. Om 
någon känner för att bistå så kan ni bara skicka ett mail 
till styrelse-mailen på hemsidan. Tycker man det är kul 
med hundar som hobby och att klubben är en viktig del i 
detta, så gör man en väldigt god och viktig insats 
genom att engagera sig i klubbarbetet. Det behövs alltid 
lite fler händer här och var. 
 
En insats som alla kan hjälpas åt med för att göra det 
lite trevligare i stugan är att göra i ordning efter sig 
genom att återställa kaffebryggaren, utnyttja sopkärlen 
på rätt sätt, slänga tomburkar i avsett kärl, ställa i 
ordning bord och stolar etc. Alla sådana här insatser gör 
det bättre för oss alla som vistas på klubben. 
 
Sten vår tidigare ordförande fortsätter som suppleant i 
styrelsen med speciella uppgiften att fortsätta 
kontakterna med kommunen då det gäller vårt område. 
Sedan tidigare har vi en grupp som skall planera och 
komma med förslag kring område och klubbstuga. Sten 
har haft vissa svårigheter att återetablera kontakten 
efter nyår men han intensifierar detta arbete nu. Som 
jag skrivit tidigare så fokuserar vi i första hand på att 
säkra området inför framtiden därefter skall den 
nämnda gruppen kolla förutsättningarna för att få en ny 
klubbstuga. 
 
Då det gäller klubbområdet så har vi en grupp från 
Alnarp som erbjudit sig att rensa i växtligheten på och 
runt vårt område. Vi hoppas kunna genomföra detta. 
Problemet just nu är att ordna borttransport av avfallet 
efter rensningen. Sannolikt måste vi lägga det på 
lämplig plats tills transport är fixad. 
 
På tal om något helt annat så har ni säkert lagt märke 
till att hundvärldens stora ”rockstjärna” Cesar Millan har 
varit på promotion tour i Sverige. Smaka på den – 
Promotion Tour i hundhanterande! Han skall visst 
komma till Malmö också någon gång i Maj på sin 
”Scandinavian Tour”. Alla kvinnor/tjejer/fruntimmer 
verkar jaga biljetter (åtminstone dom i vårt sökgäng ). 
Han har verkligen skapat sig ett unikt namn/varumärke i 
hundvärlden. Som vanligt i sådana här sammanhang så 



   Uppnosat  
Infoblad för Lomma BK:s medlemmar Nr.1, Mars 2011 

 

Sida 2/5 

är det inte alla som gillar hans metoder. Vi har en 
förmåga i hundvärlden att tycka att våra egna metoder 
är de ända rätta och att andras är kassa. Man glömmer 
ju aldrig vilka vågor Jeppe rörde upp i samband med 
sina hundprogram på TV. Med reservation för de 
redigeringsmöjligheter man har vid TV inspelningar så 
tycker jag att Cesar verkar bra, vilket jag även tycker då 
det gäller Jeppe. Cesars grundfilosofi med de tre 
aktiviteterna i nämnd ordning för att få en bra 
hund/hundrelation instämmer jag i 
 

1. Excercise (fysisk aktivitet) 
2. Discipline (uppfostran, mental aktivitet) 
3. Affection (kärlek) 

 
Sedan kan man alltid diskutera enskilda saker som t.ex. 
fysisk aktivitet på löpband, men det är väl en 
amerikansk företeelse (eller? ). 
 
Äntligen har snön i huvudsak försvunnit (kanske en del 
protesterar mot uttalandet). För vår del innebär det att vi 
efter ett långt uppehåll äntligen kan utnyttja vår plan 
igen för träning och inte minst komma ut i våra 
träningsmarker för att träna sök och spår. Det känns lite 
som när kor släpps ut igen efter en lång vinter i stallar. 
Det var underbart att en solig Lördag dra igång 
sökträningen i Höör-trakten. Att även ljuset börjat 
komma på allvar gör inte saken sämre. På något 
förunderligt sätt verkar även vår gamla klubbstuga ha 
klarat vintern på ett hyggligt sätt. 
 
Uttes satsning på ny appellklass tävling är därmed 
igång. Alla i gänget har med sig presenningar och annat 
att gömma sig i så nu tusan skall han lära sig att 
figuranter även kan ligga lite gömda. Målet är att tävla i 
April. Fortfarande finns lite ungdomlig okoncentration 
men med tålamod skall vi väl få lite mer ordning även 
på detta. Vårt sökgäng har fått ett bakslag i form av att 
Kenneth troligen inte kan tävla mer med Gino, som har 
fortsatta diverse besvär med kroppen. Sådant är 
jättetråkigt och påverkar oss alla en del samtidigt som 
det påminner om igen att hundarna inte är några 
maskiner utan varelser av kött och blod. Kenneth och 
Gino har haft en mycket framgångsrik sökkarriär med 
många enastående resultat och deltagande på SM i 
Falkenberg. Vi hade alla hoppats (och hoppas 
fortfarande) på några aktiva år till för Gino. Anneli skall 
ha valp nu så Kenneth får väl bida sin tid lite innan en 
ersättare till Gino kan planeras in. I övrigt är det väldigt 
kul att följa alla de nya hundarnas (och givetvis 
kommande stjärnor) intresse för sökträningen. Vi har ett 
antal yngre förmågor som står i startgroparna för 
kommande stordåd . 
 
Avslutningsvis vill jag välkomna alla nya funktionärer i 
styrelse och kommittéer och givetvis alla både gamla 
och nya medlemmar till ett nytt och spännande 
verksamhetsår.    /Jan A.  
 

TÄVLINGSSEKTORN  
Ett stort grattis till alla er, som har erhållit inteckningar  i 
våra vandringspriser. 

Roland Jönsson och Bessy 
- Sven Lindvalls VP till bästa klubbmästare 
- Klubbens VPtill bästa klubbmästare 
- Lisas VP till bästa klubbmästare 

Anna-Kari Sahlqvist och Etra 
- Leonbergersällskapets VP till ”lilla” klubbmästare 
- Flatcoated retreiverklubbens VP till lilla klubbmästare 
- Klubbens VP till ”lilla” klubbmästare” 

Carina Nilsson och Toss 
- Vårsångens VP till vinnare av lydnadsbarometer 

Helene Jonsson och Zico 
- Giddis VP till årets bästa spårhund 

Jeanette Dahlberg och Bowmore 
- Nelsons VP till årets bruksrookie 

Kenneth Jönsson och Gino 
- Dobermannklubbens VP till vinnare av bruksbarometer 
- M&L Hörgrens VP till bästa brukshund 
-”Hjärtats” VP till bästa sökhund 
 

                    Kenneth och Gino i sökskogen 
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Slutställning barometer 2010 
Grattis också till nedan ekipage, som vid årsmötet fick 
ta emot varsitt ölglas med ingraverade hundtassar. 

Bruksbarometer 2010 

1 Kenneth Jönsson och Gino       26 p 
2 Carina Nilsson och Toss        16 p 

3 Heléne Jonsson och Zico 14 p 

 
Lydnadsbarometer 2010 

1 Carina Nilsson och Toss            32 p 

2 Mattias Karlsson  och Zeus      25 p 

3 Helene Lindeblad och Beck      22 p 

Nu börjar vi på nytt och samlar poäng på barometern 
och kanske blir det en inteckning i något VP, så 
småningom. De flesta vandringspriserna delas ut med 
utgångspunkt från inlämnade resultat till barometern. 

Så glöm inte skicka in ditt tävlingsresultat till TS 
(ts@lommabk.com), senast 14 dagar efter du har tävlat. 

Träningstävling för andra klubbar 
(Lund, Veberöd, Svedala och Sydöstra) 

Lördagen den 19 februari var det dags för oss att 
arrangera en träningstävling i ”lydnadslydnad” och 
brukslydnad. 

 Bruks elit,  domare Lotta och siffervisare Jeanette 

Uppslutningen var god – hela 18 ekipage hade anmält 
sig och det var representanter från alla 4 klubbarna. 
Kul! 

Allt flöt på bra, men det var rejält kallt ute, så speciellt 
våra domare, klagade på förfrusna fingrar och tår. Men 
efter lite fika och trevligt umgänge mellan funktionärer 

och tävlande i klubbstugan, så blev alla varma och 
glada igen. 

Nästa träningstävling är den 9 april och det är Sydöstra 
som arrangerar den. Lydnadslydnaden startar 11:00 
och brukslydnaden 13:00. Glöm inte anmäla er. 

Lydnad 3 – Rolle TL, Jeanette domare, Mattias siffervisare 

Söktävling LKL, HKL och Elit 
Den 20 mars är det dags för oss att arrangera årets 
söktävling. Det har kommit in en hel del anmälningar 
och fler lär det väl bli, för det är några dagar kvar innan 
anmälningstiden är ute. 

Jag tror att läget är under kontroll vad gäller 
funktionärer, men om du väldigt gärna vill stå som 
siffervisare eller hjälpa till i köket, så ska vi nog kunna 

ordna det   

Nu får vi hoppas att det inte kommer en massa snö i  
slutet av februari, utan att vi får vårväder istället. 

KM Bruks 
Den 18 juni kommer vi att arrangera ett 
klubbmästerskap i Bruks. Reglerna är inte riktigt klara, 
men vi vet att det inte blir någon ”special”, endast 
lydnad och uppletande och ev. budföring.   

Vårens tävlingar 
Boka in följande datum i din kalender. Vi är tacksamma 
för all hjälp vi kan få. 
 
22 maj Apelltävling i sök och spår 
6 juni Lydnadstävling alla klasser 
18 juni KM Bruks (lydnad och uppletande) 

Som bilaga till detta nummer av Uppnosat, finns en liten 
vägledning om vad som krävs av en funktionär. Läs och 
se vad som passar din personlighet bäst.  

mailto:ts@lommabk.com
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HUNDÄGARUTBILDNING 
Nybörjarkursen i sök är i full gång. 8 deltagare – 9 
hundraser. Nämligen Golden, Leonberger, Softis, 
Kelpie, Irländsk terrier, Spansk vattenhund, 
Västgötaspets och Dobbis/Rottis. 

Chatta&Jessica och Ivan&Elisabeth 

I denna kurs ska inte bara hunden lära sig söka efter 
personer utan de tvåbenta måste lära sig agera som 
figuranter. Alla har gjort stora framsteg på de 3 gånger 
vi har tränat, inte bara hundarna utan även ”mattarna”.  
 
Vi tränar även uthållighet – en kursdag börjar kl. 09.00 
och är inte slut förrän 16:00. Efter en sådan dag är det 
inte bara hundarna som är lite trötta, utan även förare 
och instruktörer är rätt slutkörda.  
 

 Ping&Marie och Abby&Yvonne och Zeke&Anna 
 
Kursinskrivning 
Det blir som vanligt 2 kursinskrivningsdagar, nämligen 
måndag 14 mars och måndag 21 mars, kl. 19:00 i 
klubbstugan.  

AGILITYSEKTORN  
Ett stort grattis till er som fick inteckningar i våra fina 
vandringspriser. 

Christopher Nilsson och Ace 
- Klubbens VP till klubbmästare i Agility 
Marie Staberg och Isa 
- JACAB:s VP till vinnare av Agilitybarometern 

Slutställning Agilitybarometer 2010 

1 Marie Staberg och Isa       48 p 
2 Ingrid Borg Vogel och Tifa       18 p 

3 Frida Nilsson och Lucas 15 p 

Nya agilityresultat skickar du till agility@lommabk.com 

Valborgsruset 
Den 30 april, arrangerar vi tillsammans med Svedala 
BK, vår första officiella agilitytävling. Domare är 
Andreas Silfverberg, Sverige och Bonnik Berthelsen, 
Danmark. Se hemsidan för mer info. 

Sista anmälningsdag är 9 april och anmälan gör du på 
http://www.sbktavling.se/. 

UTSTÄLLNING 
Söndagen den 15 maj, är det dags för inofficiell 
utställning för alla raser. 
Domare: 
Grupp 1, 4 och 7: Ingrid Lundkvist 
Grupp 2, 5 och 6: Lotta Carping 
Grupp 3 och 8:     John-John Johnsson 
Grupp 9 och 10:   Anna Westling 
(Reservation för ev. domarändringar). 
Klasser:  
Valp 4-6, 6-9 mån, jkl, ukl, ökl, vetkl. 
Sista anmälningdag: 2011-04-15.  

Mer info finns på vår hemsida. 

Vill du inte ställa ut, så kan du ställa upp! Det behövs 
massor av funktionärer, t ex parkeringsvakt, 
vaccinationskontrollant, mfl. Kontakta 
uss@lommabk.com eller skriv upp dej på lista i 
klubbstugan. 

UPPNOSAT – INFOBLAD 
Nästa infoblad beräknas utkomma i 
slutet av april 2011.  
Manusstopp 2011-04-21. 

Till sist en uppmaning om att dokumentera det som 
händer fram till slutet av april – tävling, träning, en helt 
vanlig men kul dag, osv. och sen skickar du in det till 
hemsidan@lommabk.com   /Helene 

mailto:agility@lommabk.com
http://www.sbktavling.se/
mailto:uss@lommabk.com
mailto:hemsidan@lommabk.com


   Uppnosat  
Infoblad för Lomma BK:s medlemmar Nr.1, Mars 2011 

 

Sida 5/5 

  Bilaga till Uppnosat nr. 1, 2011

 

VAD KAN DU GÖRA FÖR KLUBBENS TÄVLINGSVERKSAMHET? 

 
Vid officiella tävlingar måste man ha auktoriserade domare, tävlingsledare och tävlingssekreterare. Men det räcker inte! Det behövs 
en massa andra funktionärer också! Det är där  Du kommer in i bilden. Läs nedan och bestäm sen vad som skulle kunna passa dej. 
Sen tar du kontakt med TS – mail: ts@lommabk.com eller prata med Jeanette direkt. 
  
 

 Kompetens Uppgifter Vårt betyg 

Hjälp i sekreteriatet Ordningssinne. 
Kopieringsmaskin- och 
datorvana. 

Registrera resultat. 
Kopiera 
Hämta protokoll 

Kul och lärorikt. 
Passar nyfikna, som vill veta 
först av alla vem som vinner.  

Betyg:  

Siffervisare/Skrivare Vind och köldtålig. Starka ben 
och rygg. Skrivkunnig. 

Visa upp skylt med betyg efter 
anvisning av domare 
alternativt att föra anteckningar 
åt domare. 

Mycket lärorikt. 
Domare motiverar sina betyg 
och ofta kommenterar de hur 
föraren borde bete sig. 

Betyg:  

Spårläggare Lokalsinne. Gärna erfarenhet 
av att gå ut spår. Veta skillnad 
på rät vinkel och spetsig vinkel 

Förbereda spåret dag före 
tävling. Trampa ut spår tidigt 
på tävlingsdagen. 

Passar morgonpigga 
friluftsmänniskor, som ej har 
koskräck (Revinghed).  
 

Betyg:  

Spårmottagare Kunna klockan samt räkna till 
7+1. 
Tålamod. 

Vänta vid anvisat spårslut. 
Klocka tid och räkna pinnar 

Spännande. Kan kombineras 
med spårtramparuppgiften. 
 

Betyg:  

Sökfigurant Ej för hundrädda eller de med 
småkrypsfobi 

Ligga tyst och stilla på anvisad 
plats. 

Spännande och kul.  
Kan ge fina djur-och 
naturupplevelser .  

Betyg:  

Bitr. tävlingsledare Tävlingserfarenhet . Veta vilka 
moment som ingår i klassen. 
Hyfsat stark röst. 

Vara behjälplig vid upplägg av 
tävling. Kommendera lydnad. 

Lärorikt. Ger en viss 
maktkänsla.  
 

Betyg:  

Cafeterian/ 
Köket 

Kunna laga/alt. värma mat. 
Koka kaffe, bre mackor. Räkna 
pengar. 

Förbereda mat. 
Försäljning av godis, kakor, 
etc. 

Speciellt bra uppgift vid dåligt 
väder.  
 

Betyg:  

Budföringsmottagare Stå med bägge fötterna på 
jorden (gärna med böjda 
knän). Rättvis. 

Vara lagom inbjudande och 
efter TL:s anvisning skicka 
tillbaks hund till förare 

Kul. Man får träffa många 
hundar på nära håll. 
 

Betyg:  

Skytt Ej Skottberörd Avlossa skott enligt TL:s 
anvisningar 

Kul uppgift för skjutglada 
 

Betyg:  

Framkallare i söket Alert, social. Kalla fram nästa tävlande i 
söktävling 

För socialt lagda personer. 
Chans att  byta ett ord eller två  
med varje tävlande. 

Betyg:  

 
 
 

            

mailto:ts@lommabk.com

