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FRÅN STYRELSEN/VICE ORDFÖRANDE 
Så har vi då kommit en bit in på verksamhetsåret. 
Våren har kommit och värmen också emellanåt. Man 
har kommit till den tid då man på träningspassen i 
skogen (för dem som tränar bruksgrenarna) inte vill 
köra hem då träningen är slut, utan bara fortsätta njuta 
av naturen då allt spricker upp. Visst är det en härlig tid 
och en härlig hobby. 
 
När man då läser ledaren i Brukshunden är det inte så 
trevligt att konstatera att medlemsantalet har gått ner 
och anmälningarna till tävlingar minskar. Det senaste 
gäller främst bruksgrenarna och lydnad. Jag tror nog att 
Agility och även det för oss i Lomma lite mera okända 
IPO ökar. Hörde på senaste styrelsemötet från HUS att 
vår kursverksamhet i Lomma gått ner detta år. Inte så 
många som anmäler sig till våra kurser längre alltså. 
Det vi i alla fall kan glädja oss åt är att vår tävling i SÖK 
alla klasser var hyggligt fylld med deltagare. 
 
Vad kan man göra åt detta då? Det gäller ju nu att ta till 
sig signalerna och hitta lämpliga aktiviteter för att få 
siffrorna att peka åt rätt håll igen. Mina högst egna 
tankar runt detta är: 
 
Medlemsantalet. 
Vi har alltid en kärna av stabila medlemmar som 
fortsätter att vara medlemmar så länge man har kvar ett 
hundintresse oavsett vad som händer i omvärlden. 
Denna kärna tror jag inte förändras så mycket 
antalsmässigt över tiden, den minskar i alla fall inte. 
Önskvärt är att denna kärna sakta ökar i omfattning 
bl.a. för att säkerställa olika typer av funktionärer i vår 
verksamhet. Här gäller det att hitta och uppmuntra de 
individer som visar intresse för klubben och vår 
verksamhet. 
 
Den stora rörliga massan och även inkörsporten för 
ovanstående medlemmar är givetvis våra 
kursdeltagare. SBK har under många år varit den ända 
utbildaren av hundar och hundförare och därför aldrig 
behövt göra någon reklam i form av annonser eller 
annat. Folk i allmänhet har vetat att skaffar man hund 
så kontaktar man närmaste SBK lokalavdelning för att 
gå kurs. 
 
Under senare år har det vuxit upp ”privata” 
hundutbildningsalternativ som svampar ur jorden. 
T.o.m. i vår lilla by Dalby finns det två olika utbildare 
som kör kurser och i grannbyarna ser det ungefär 
likadant ut. Det saknas uppenbarligen inte hundar och 
hundägare som vill ha utbildning utan det är snarare vi i 
SBK som inte lyckas ta dem till oss. Vi står inför en helt 
ny situation som vi inte upplevt tidigare. 
 
Ända lösningen (som jag ser det) är att vi måste göra 
oss kända igen för alla som inte vet vad SBK är och vad 
vi kan erbjuda. SBK som organisation har fortfarande 
den mest seriösa utbildningen med välutbildade 

instruktörer. Dessutom kan vi erbjuda bra 
träningsområden och trevliga klubbstugor. Blir man mer 
intresserad kan vi erbjuda ett brett tävlingsutbud och 
möjlighet till tjänstehundutbildning. Detta måste ut till 
allmänheten. Information/Reklam! 
 
Deltagare till tävlingar. 
Eftersom detta problem i huvudsak gäller bruks och 
lydnad och inte t.ex. Agility så kan man fundera över om 
vi kan lära något av Agility.  Conny i styrelsen som 
sysslat mycket med bruks och numera sysslar mest 
med Agility är övertygad om att det är den positiva 
stämningen på och kring agility tävling och träning som 
har stor betydelse plus domarnas inställning. Jag tror 
det ligger mycket i detta plus den tidsinsats man måste 
avsätta för att träna och tävla bruks. Man måste våga 
tänka i nya spår. Det finns många som gärna skulle vilja 
träna bruks men som inte kan ge det den tid som krävs 
idag. En brukstävling tar mestadels en dag i anspråk. 
 
En annan sak är att man inte får tävla med blandraser i 
bruks vilket för mig är väldigt konstigt eftersom det är 
tillåtet i alla andra sammanhang (vad jag vet). 
 
T.ex. skulle man kunna tänka sig att man tävlade 
bruksdelen och lydnadsdelen vid olika tillfällen men för 
att få meriter måste man ha resultat i bägge. Om man 
då t.ex. tävlade bara fältmomenten vid ett tillfälle så tar 
det ca en halv dag plus att körningarna minskar. Vid ett 
annat tillfälle tävlade man bara i lydnadsdelen. För att få 
uppflyttning till ny klass så måste man ha resultat i 
bägge. Det finns säkert andra lämpliga förslag men 
detta är en tanke. 
 
Vad händer runt vårt klubbområde? Ryktet säger att vi 
nu är nära att få permanent uppehållstillstånd på vårt 
område. Har just nu inga bättre upplysningar än så men 
det verkar väldigt positivt. Vi tillsatte i fjol en stuggrupp 
som skulle jobba med alternativ för att ersätta vårt 
nuvarande klubbhus som passerat Bäst Före datumet 
med råge. Förhoppningsvis kommer denna grupp igång 
nu inom snar framtid, sedan kommer det givetvis att ta 
ett tag innan något händer direkt med klubbuset. 
Problemet vi har är frågan om vårt nuvarande hus pallar 
en sträng vinter till? 
 
Vi kommer lite längre fram i sommar också att ha en 
upprensningsdag på området där vi givetvis ser att så 
många som möjligt kan ställa upp och hjälpa till. Alltid 
trevligt att ha det lite ”uppstädat” på området. Blir mer 
inbjudande på det sättet. 
 
Hur har det gått för min lille Utte då? Jo vi har varit ute 
på en appellklass tävling till i Svalöv. Dessvärre inte 
uppflyttade men betydligt närmare en sådan. 
Fortfarande var det lite trögt med markeringen på 
liggande lite halvdold figurant, får jobba vidare med det. 
Annars en bra insats sånär som på att han ville göra sig 
ren på magen under platsliggningen med en nolla som 
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resultat. Poäng här och vi hade varit uppflyttade. Vi kör 
vidare, trenden är klart positiv . OCH han är så jäkligt 
(ursäkta) rolig att jobba med. 
 
Tänk på att fästingarna vaknat till liv på allvar nu. 
Använd något för er hund lämpligt fästingmedel som är 
verksamt. För min egen del funkar halsbanden från 
Apoteket bäst. 
 
Ha en trevlig sommar och så ses vi på klubben! /Jan A.  

TÄVLINGSSEKTORN 
Söktävling LKL, HKL och Elit 
Söktävling avlöpte bra. Domarna var nöjda med 
upplägg och funktionärer och deltagarna var nöjda med 
resultatet – i alla fall några av dom.  

Stort tack från TS till alla Er som ställde upp i skogen, 
på planen, i köket och på kontoret.  

Prispallen Sök Elit 
 
KM Bruks 18 juni 2011 
Sista anmälningsdag är 28 maj. Startavgiften 100 SEK, 
betalas på tävlingsdagen. Skicka din anmälan (som är 
bindande) till ts@lommabk.com 

Regler: 
Lilla KM Bruks  
Högsta merit: Godkänd LKL  
Lydnad: AKL  
Budföring: AKL  
Uppletande: 4 föremål i en 25x50 m ruta. Max 5 min.  

KM Bruks  
Lägsta merit: Uppflyttad till HKL  
Lydnad: HKL + stegklättring  
Budföring: 100 m utan skott  
Uppletande: som i EKL 

Vårens tävlingar 
Nästa tävling är den 22 maj och det är Appellklass sök 
och spår.  Vi har ett 20-tal anmälningar och tänker inte 
lotta bort någon, för vi har tillgång till nästan hela 
Revingefältet. 
 
Därefter kommer vår ”nationaldagslydnadstävling”, den 
6:e juni. Det har börjat trilla in lite anmälningar, men 
anmälningstiden går inte ut förrän i mitten av maj, så vi 
hoppas det blir många fler. 

Vi hoppas också att ni som är intresserade av att veta 
hur en tävling går till, kontaktar TS. Då ska vi ordna så 

att ni får möjlighet att praktisera som funktionärer   

Uppflyttningar 

 Roland Olsson och Roxie till Lägre Klass 

 Kerstin Holm och Nisse till Lägre Klass 

 Anna Sandström och Zeke till lydnad 2 

Championat m.m. 

 Anna Sandström och Zeke – LP1 

Bruksbarometer 2011 

1 Ann-Marie Jönsson och Pixie       11 p 

2 Heléne Jonsson och Zico 9 p 

3 Kerstin Holm och Nisse        7 p 

4 Roland Olsson och Roxie        6 p 

5 Carina Nilsson och Toss        5 p 
5 Jan Andersson och Utte        5 p 

 
Lydnadsbarometer 2011 

1 Anna Sandström och Zeke            13 p 

2 Yvonne Rosberg och Randy      4 p 

3 Roland Jönsson och Bessy      2 p 

Skicka ditt resultat till hemsidan@lommabk.com, senast 
14 dagar efter tävlingen eller lägg en lapp i TS låda. 
 

Nisse och Roxie – 2:a och 3:a, SÖSK BK appelltävling 
 

mailto:ts@lommabk.com
mailto:hemsidan@lommabk.com
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HUS 
Vad händer efter nybörjarkursen i sök? 
Jo, 6 av 8 deltagare, fick ”blodad” tand och är nu 
medlemmar i träningsgruppen SPÖK (vår kombinerade 
spår- och sökgrupp). Lycka till önskar ”sökfröknarna” 
Karin och Helene. 
 

 
Abby – en blivande sökstjärna? 

Vill du testa om din hund kan spåra? 
Om det finns intresse för detta, så kommer vi att 
anordna ett par tillfällen, där du och din hund får prova 
på att spåra. Kontakta hus@lommabk.com för mer 
information.  

UTSTÄLLNING 
Om många ska kunna ställa ut, så måste många ställa 
upp! Kan du hjälpa till på lördag eftermiddag (14/5) eller 
i alla fall en stund på söndagen den 15:e maj, så 
kontakta omedelbart Britt-Marie, mailaddress 
uss@lommabk.com eller skriv upp dej på lista i 
klubbstugan. 

AGILITYSEKTORN  
Så var vi äntligen igång igen. Våren har kommit med 
stormsteg och Agility kurserna har startat upp. I år har vi 
utökat med ytterligare en fortsättningskurs. Tänk, fyra 
dagar i veckan är det Agilitykurser på klubben. 
Pigga glada kursdeltagager med lika pigga glada 
hundar. Agility är såååå roligt!!! 
 
I år ska vi genomföra vår första officiella tävling, klass 1 
och klass 2 i samarbete med Svedala brukshundklubb, 
så boka den 30 april för en innehållsrik dag. Vi har strax 
över 400 anmälda starter och hoppas att vädrets makter 
skall vara med oss. 

 

Agilitybarometer 2011 

1 Katarin König Morin och Morris       6 p 

2 Ingrid Borg Vogel och Tifa       4 p 

Nya agilityresultat skickar du till agility@lommabk.com 

BIRA - EN AKTIV CLUMBER 
Det kom ett brev från en valpköpare i Sveg som jag 
gärna vill dela med mig av. Dels för att många tror att 
Clumber Spanieln är en ”soffliggare”, dels för att 
informera om hur glad man blir som uppfödare, när man 
vet att ens valpar har hamnat i en aktiv och bra familj. 
/Britt Marie 
 

 
 
Först vill jag berätta att jag är en rottweilermänniska, jag 
har under snart 11 år haft rasen och är helt såld. Och 
att något annat skulle komma instormandes i detta har 
varit helt omöjligt! Med mina rottisar (som just nu är tre 
till antalet) har jag kört bruksprov –spår och sök, lydnad, 
och viltspår, och vi älskar det!! 
 
När sonen Johan var 6 år ville han ha en egen hund. 
Jag sa att han fick vänta tills han var 12 (då man får 
börja tävla själv) och tanken var då kanske en rottis… 
När han började närma sig tolv såg jag det omöjliga, ett 
barn ska inte behöva slita med en rottis!! Mina barn har 
hela sina liv fått slita för att få dem dit de vill och de är ju 
ändå ganska lydiga (hundarna alltså).  
 

mailto:hus@lommabk.com
mailto:uss@lommabk.com
mailto:agility@lommabk.com
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Så kom det sig att jag satt och läste en jakttidning (en 
annan stor passion i livet!) och läste om spanieljakt och 
tanken slog mig att vi kanske skulle ha en spaniel! 
Jakten lät ju väldigt rolig, hunden jagar nära föraren och 
man borde då kunna fortsätta jaga trots ökande 
rovdjursstammar och en spaniel vill ju vara med på det 
mesta och som barn vill man prova det mesta.  Det lät 
ju kanon! Två problem, jag vill egentligen inte ha en 
spaniel och det kryllar ju av raser och varianter! Ok, 
ingen jaktspaniel, tänk om Johan skulle tröttna!! Jag 
ville ha en hund som skulle vara nöjd med att bara följa 
mig på promenader och inte behöva mer aktivering, 
men som ändå skulle ställa upp så länge det nu varade. 
Så var det en kompis till mig som ledde in mig på 
clumberspåret! Och det lät ju intressant! 
 
Bira (Merrows Colosseum) kom sen instormande i 
vårt liv våren 2009 och hon stal mitt hjärta helt och fullt! 
Hade någon sagt till mig innan hon kom att jag skulle 
ställa hunden på köksbordet, eller sitta i fotöljen och 
kramas med den hade jag gapskrattat!! Hunden ska 
vara på golvet, och det tycker jag fortfarande, med 
undantag för Bira då!  
 
Bira är en tjuv utan dess like! Hon själ allt hon kommer 
åt, mobiltelefoner, strumpor, pennor, frukt (hon kräktes 
upp en mangokärna en gång, flera månader efter 
senast vi hade mango hemma), hårband, tidningar, 
plastpåsar, födelsedagstårtan på barnkalaset,  ja allt!  
Nu har jag sett ett samband, lite aktiviteter gör en 
stortjuv, mycket aktiviteter ger en ganska lugn tillvaro! 
Ja, det här med aktiviteter! När Bira kom var det ”bara” 
två rottisar i huset (båda halv-pensionärer) och jag 
kunde inte låta bli att träna henne!! Vilken rolig jycke!! 
Så, när Bira var ca 9 månader så kom den tredje 
rottisen till oss, för att Johan skulle få träna sin hund 
själv! Och gissa om de hade roligt… 
 
 Jag ska berätta en liten ”bebis”-historia! En dag när jag 
kom ner från övervåningen så hittade jag Bira och Lizza 
i en varsin ände av min plånbok!! Pengar, kort, ja allt låg 
utspritt över hela köksgolvet och plånboken var ungefär 
10 gånger längre än vad jag trodde den kunde bli. Men 
så roligt de hade!! Och jag kunde inte riktigt bli arg, bara 
förtvivlad, de hade ju så roligt!!  
 
Dagen efter hade en av de stora rottisarna ätit upp delar 
av skolans matlista och då blev jag jättearg!!  Den 
inverkan har Bira på mig!! 
 
Ganska tidigt kom nog jag och Johan överens om att 
jag skulle köra jakten med hans hund och han allt 
annat… och att få lydnad som håller i skogen, när Bira 
får en tjäder i näsan, är inte det lättaste, men jag jobbar 
på det! Vi har mycket konstiga övningar här hemma, jag 
hissar upp fågelvingar i taket när hon rusar mot dem för 
att träna sitt i uppflog, jag smetar in fat med mjukost 
som jag sedan kallar in från, går och viftar med en död 
hare framför henne för att få ett starkare sitt, osv. Jag 

kan inte ett dugg om spanieljakt, utan läser olika böcker 
och plockar ut det jag gillar eller ändrar övningarna så 
det passar mitt sätt att träna hund. Det viktigaste är ju 
inte om vi lyckas, utan att vi har roligt på vägen!! Jag 
hoppas kunna gå någon kurs i jakt nu i sommar. 
 
Apporteringsdelen har inte varit några större bekymmer 
med Bira, hon har alltid tyckt om att bära saker (och att 
äta dem) och vi har uppmuntrat bärandet och bytt mot 
godbitar. Hon springer med glädje ut och hämtar det vi 
vill att hon ska hämta.  
 
Johan och Bira har tränat lydnad och debuterade i 
lydnadsklass 1 förra året. Målet på första tävlingen var 
att få betyg i något moment, inte bara ha nollor. Av 9 
moment hade de 2 nollor. Ett moment som de avstod 
och ett som de glömt att träna på. Senare under året 
blev de klubbmästare i lydnad och blev också årets 
nykomlingar och årets lydnadshund (Ö:a Härjedalens 
BK).  
 

 
 
De startade också anlagsprov i viltspår och fick godkänt 
och de gick MH med fint resultat. De startade också 
bruksprov –spår, dock med mindre lyckat resultat. Bira 
gjorde ingenting den dagen och husse var förtvivlad! Vi 
vet ju att hon kan och kommer göra ett nytt försök nu 
under våren/sommaren! De har också planer på att 
starta i öppenklass på viltspåret och kanske prova på 
agility. Johan ställde också Bira en del på utställning 
och de fick sitt första cert! 
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Nu under vintern så började jag fundera på det här med 
Tjänstehund för hemvärnet. Jag har tidigare inte 
intresserat mig, men nu kom tanken upp. Dels få några 
att träna tillsammans med, det blir ju så mycket roligare 
och enklare, men det lockar mig att prova på nya saker 
och få lite utmaningar. Lizza är inte så intresserad av 
andra människor och jag anade att hon inte skulle klara 
anlagsprovet, så jag frågade Johan om jag fick prova 
med Bira om inte hon skulle gå igenom. Det fick jag! 
Och jag hade rätt!! Lizza klarade inte provet, men det 
gjorde Bira!!! 
 
Anlagsproven kan gå lite olika till beroende på vem som 
testar hunden. Det absolut viktigaste är hanteringen och 
de hanterar då hunden ”lite omilt” (men inte elakt!!) en 
bit bort från dig så hunden inte har din trygghet. Den 
behöver inte svara glatt, men får inte protestera. De 
testar också att lyfta den. Sedan testar de leklusten och 
då vill de att hunden helst drar dragkamp. Det gjorde 
inte Bira, men hon jagade glatt bollen som han drog 
längs marken 
 
Vår testledare kollade också om hundarna reagerade 
på doften av en människa som ligger i skogen.. Bira 
visade klart och tydligt att det låg en människa där ute. 
Jätte roligt!! Hon har ju aldrig gjort något sådant här 
förut!  
 
Vi fick också binda upp våra hundar i en så kallad 
basstation och lämna dem medan testledaren kollade 
vad de gjorde när vi gått där ifrån och under 15 minuter. 
Han gick också fram till hundarna. De ska kunna 
hämtas av andra personer än föraren från sin plats. Att 
gå fram till Bira fungerade bra! 
 
Förhoppningsvis kommer vi gå vårt cert-prov i höst och 
det är där som det avgörs om Bira blir tjänstehund eller 
inte. Bla ska hon då kunna markera vind och ljud-
figuranter, markera spår och spåra, visa föremål i olika 
material i spåret och så ska hon bo i ett basläger, 
utomhus med andra hundar nära och bara en 
främmande person som tar hand om dem. Den biten är 
nog värst för mig!  
 
Innan vi får gå certprovet så ska hunden vara röntgad 
ua (vilket Bira redan är), ha genomfört MH och så ska vi 
klara ett lydnadsprov som är speciellt för tjänsthundar. 
 
Att skaffa en clumber spaniel var det absolut bästa vi 
gjort! Det kommer nog alltid att finnas en svart och en 
vit vid min sida nu, eller två. Jag har lärt mig att skenet 
bedrar, clumpisen (i alla fall vår) vill ha något att göra 
och är den i detta hus som protesterar mest om vi tar en 
latar dag! Och clumbern är verkligen en allrounder som 
ställer upp på det mesta!! 

KALLELSE TILL MEDLEMSMÖTE 
Torsdagen den 5 maj, kl. 19:00 i klubbstugan. Vi 
hoppas på stor uppslutning. 

UPPNOSAT – INFOBLAD 
Det är väldigt kul om  alla medlemmar, inte bara 
sektorer, hjälper till att göra Uppnosat. Så följ Britt-
Maries exempel och dela med dig av något, kanske en 
träningsdag, en tävlingsdag eller något annat som kan 
vara kul att läsa om. 

Jag råkar t ex veta att det råder allvarlig ”valpsjuka” 
bland många av våra aktiva medlemmar. Kanske kan 
du skicka in några rader om om hur du aktiverar din 

valp .... eller hur den aktiverar dej   

Massor bilder vill jag också ha! (Annars vet ni vad som 
händer ..... FCR för hela slanten!). 
 

 
Speja är mycket intresserad av brukslydnad!.  

 

Nästa infoblad beräknas utkomma i 
slutet av juni 2011.  
Manusstopp 2011-06-23.. 

/Helene  

mailto:hemsidan@lommabk.com 
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