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FRÅN STYRELSEN/VICE ORDFÖRANDE
Idag när jag börjar skriva detta så är det den 5 juni och
sommaren verkar ha anlänt på allvar. Vi är just nu inne i
en långhelg och sök gänget är på läger uppe vid
Frostavallen utanför Höör. Själv ansluter jag och Utte
några av träningsdagarna. Vädret är varmt denna helg
så jag tror det hade varit lite mycket för honom att vara
med alla dagarna. Vi satsar nu vidare mot Lägre klass
sök, vilket jag återkommer till .
Först lite kring klubben. Det finns några saker som är
värda att nämna här. Det första är följetången
”kontakterna med kommunen för att säkra området och
satsa på framtiden” (pust). Sten fortsätter oförtröttligt
samtalen med kommunen vilket nu har resulterat i att vi
uppmanades att snabbt inkomma med ansökan om
permanent byggnadstillstånd. Karin och Sten slog sina
kloka huvuden ihop och fick fyllt i avsedd blankett och
skickat till kommunen. Underförstått är alltså att vi
kommer att få detta godkänt vilket konkret innebär att
vår framtid på området är säkrad. Detta är en första och
väldigt viktig hörnsten för att komma vidare med andra
saker. Givetvis ligger sedan frågan om att ersätta
nuvarande klubbhus ”strax runt hörnan”. Detta blir en
för klubben omfattande process inte minst ur ett
ekonomiskt perspektiv. På något sätt måste vi minimera
behovet av ev. banklån så mycket vi kan. Att binda upp
sig i banklån innebär en press på klubben att man
måste dra in pengar för detta varje år. Till dessa frågor
har vi inte kommit än, men det kommer givetvis. Vi
ligger nu i läge att starta upp den stuggrupp som
tillsattes förra året för att sondera alternativen och
möjligheterna. Vi kommer alltså att behöva leva med
den gamla stugan minst ett år till (enligt min
bedömning).
Den andra saken värd att nämna tycker jag är
”röjningskvällen” vi hade på klubben i slutet av Maj. Det
var härligt att se så många som ställde upp och ville
hjälpa till. Det värmer en gammal SBK:ares hjärta!
Gräsmattan blev klippt, materialboden (som dessutom
är Lommas första klubbhus) rensad, klubbstugan
städad, buskar klippta, blommor planterade m.m. m.m.
Strongt! Karin och jag har snackat om att kanske ha en
”uppföljning” till sensommaren någonstans då vi även
målar lite där det ser taskigt ut. Bl.a. har vi antagligen
Sveriges finaste klubbskylt vid infarten genom allas vår
tidigare Gert-Oves försorg MEN DEN BEHÖVER
MÅLAS. Om någon känner för att ta detta uppdrag så
hör gärna av er . Ny text ordnas av Anneli. Följ vidare
info på hemsidan.
I den stora SBK världen bekymrar man sig inte bara för
de vikande medlemstalen och deltagare på våra
tävlingar utan också för ”konflikthantering”. Det har
tydligen hänt en del incidenter i några lokalavdelningar
där funktionärer blivit påhoppade verbalt. Det är ju lätt
numera med dagens teknik att snabbt sprida
meddelanden via mail, facebook m.m. Man menade på
kongressen att det inte är helt oviktigt att sprida lite
etiska regler hur vi bör uppträda mot varandra då det
gäller mail skickande och liknande. Resultatet kan bli att

vi blir av med värdefulla resurser i våra lokalavdelningar
och där behövs alla insatser som kan uppbringas. Nu
har jag inte hittills upplevt för egen del att vi skulle ha
några sådana här problem i vår klubb, men det är
kanske ändå värt att nämna i preventivt syfte. Alltså har
man synpunkter på någon person eller på något
styrelsen bestämt så tag i första hand upp det direkt
med personen i fråga eller med styrelsen. Nu är vi en
demokratisk organisation där beslut fattas genom
majoriteter och det innebär att inte alltid just mina
förslag går igenom. Detta måste man acceptera.
Utte blev som kanske några sett på hemsidan
uppflyttad till Lägre klass på vår egen appellklass
tävling i Lomma. Vilken lycka! Trots att jag hållit på med
hund i över trettio år och tävlat med flera hundar i
elitklass varav två varit både brukschampions och
räddningshundar, så svävade jag på moln. Det var bara
så kul. Skall bli både skoj, utmanande och intressant att
fortsätta nu med lägre klass. Som alltid när man sysslar
med sök så är man beroende av en grupp av bra
träningskompisar som har sin stora del i framgångar för
alla i gruppen. Nu är målet inställt på lägre klass i
september/oktober. Vi skall ha klubb läger på Halen i
slutet av september (se hemsidan) så troligen väntar vi
tills efter det.
Så är det då sommar och klubben går in i någon sorts
sommardvala. Dock inte på Torsdagskvällar då vår
träningsgrupp och några andra ändå samlas och tränar,
snackar och dricker kaffe. Det är precis så det skall vara
på sommaren. De som inte är iväg på semestrar kan
träffas för lite hundaktiviteter. Hundarna skall ändå
rastas och då kan man likväl också träna lite, så
välkomna till klubben även på sommaren. Kanske finns
det aktiviteter även andra kvällar?
Passa gärna på att göra lite reklam för klubben när ni
träffar släktingar, vänner och bekanta som står i
begrepp till eller redan har skaffat hund. Som jag skrivit
tidigare så har våra siffror gått ner lite då det gäller
medlemmar och kursdeltagare. En del av detta beror på
att det blir allt vanligare med privata hundutbildare
utanför SBK. Ser man bara runt i Lomma kommun så
byggs det på många nya områden där det efterhand
flyttar in nya Lommabor. Troligen skaffar även många
av dessa hundar och behöver hundutbildning. Lomma
brukshundklubb kan numera erbjuda många former av
hundutbildningar och hundaktiviteter plus att vi har ett
mycket bra träningsområde. Även om klubbstugan är
lite ”luggsliten” så kan vi ändå erbjuda möjligheter till
fika och samlingar under tak. Detta tillsammans är
mycket mer än andra hundutbildare kan erbjuda. Vi
måste bli bättre på att göra reklam för allt vad vi kan
erbjuda hundägare. Det kommer nu nya generationer
som inte känner till vår verksamhet och som kanske
t.o.m. kan känna sig lite ”skrämda” av själva ordet
brukshundklubb.
Till sist vill jag önska alla en riktigt skön sommar med
många trevliga upplevelser tillsammans med era
hundar.
Jan A. Andersson
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TÄVLINGSSEKTORN
Apelltävling i spår och sök
Vi hade från början mer än 20 anmälningar och tänkte
använda 2 domarlag, men sen började återbuden ramla
in. Det är många apelltävlingar på våren och många
uppflyttningar.
När tävlingsdagen kom så var det 10 spårekipage och 4
sökekipage kvar. Till Klubben och lydnaden hade vi
med oss 9 ekipage. Ett hemmaekipage vann
sökhundsklassen och blev uppflyttade till lägre klass.
Grattis till Jan A och Utte.

KM Bruks
Tyvärr har inga rapporter om detta kommit till hemsidan
eller Infobladet, men det ryktas på bygden att
Klubbmästare ”Lilla” blev Lena Westin och hennes
bordercollie Grym. Grattis!
Hösten tävlingar
Nästa tävling är den 11 september och det är spår,
elitklass Tyvärr verkar det bli problem med att få mark
på Revingehed. Skulle det inte lösa sig så får vi försöka
få tillgång till åkrar här runtomkring Lomma-Bjärred eller
ställa in tävlingen.
Lomma BK:s tävlingssäsong avslutas den 23:e oktober,
med lydnadstävling för alla klasser.
Vi hoppas att ni som tävlar lydnad och är medlemmar i
Lomma BK, kan ställa upp som funktionärer istället för
att anmäla till tävlingen.  Vi vill också säga TACK till
alla Er som har ställt upp i skogen, på planen, i köket
och på kontoret under vårsäsongen.
Uppflyttningar
 Jan A Andersson och Utte till Lägre Klass
 Petra Forsell och Alice till lydnad 3
 Roland Jönsson och Bessy till lydnad Elit
 Stig Linke och Tin-Tin till lydnad 2

Prispallen AKL Sök

Lydnadstävling 6 juni
Det var lite färre anmälningar till denna tävling än vad vi
är vana vid. Förmodligen p g a ”långhelgen”. I år inföll ju
nationaldagen på måndagen efter Kristi
Himmelsfärdshelgen.Det blev en hel del fina resultat i
lydnadsklass 1 och 2. Och bäst av alla i ”ettan”, var
även här ett hemma-ekipage nämligen Stig Linke och
Tintin! Stort Grattis!

Championat m.m.
 Petra Forsell och Alica – LP2
 Helene Lindeblad och Beck - SEVCH
Bruksbarometer 2011
1
Jan Andersson och Utte
2
Ann-Marie Jönsson och Pixie
3
Heléne Jonsson och Zico
3
Anna-Kari Sahlqvist och Yang
5
Kerstin Holm och Nisse
6
Roland Olsson och Roxie
7
Carina Nilsson och Toss
7
Jonna Berg och Hollie

13 p
11 p
9p
9p
7p
6p
5p
5p

Lydnadsbarometer 2011
1
Anna Sandström och Zeke
2
Petra Forsell och Alice
3
Roland Jönsson och Bessy
4
Marie Asp och Lakrits
5
Stig Linke och Tintin
6
Yvonne Rosberg och Randy

21 p
17 p
12 p
9p
7p
4p

Skicka ditt resultat till hemsidan@lommabk.com, senast
14 dagar efter tävlingen eller lägg en lapp i TS låda.
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HUS
Kursanmälan sker till hus@lommabk.com
På anmälan skall finnas uppgift om:
1. Vilken kurs det gäller
2. Ägarens Personnr./Namn/Adress/E-mail/Telefonnr
3. Hundens Namn/Ras/Ålder
Samtliga uppgifter skall finnas med på anmälan för att
vara giltig.
OBS. Det blir inga inskrivningsdagar till hösten!
AGILITYSEKTORN
En aktiv agilityvår!
Det har varit en händelserik agilityverksamhet på
klubben den här våren. Våra kurser har utökats från tre
till fyra (tack alla instruktörer för ert engagemang) och
det hela avslutades med en gemensam kursavslutning.
Vi har arrangerat vår första officiella agility tävling som
var otroligt lyckad. Nedan kan ni läsa reportage från
aktiviteterna.
Dessutom har vi vid flera tillfällen varit iväg med vår
uppvisningsgrupp, vilket varit mycket uppskattat.

funktionärer flöt tävlingen friktionsfritt och inte minst
vädergudarna var med oss, strålande sol hela dagen.
Vi hade två eminenta domare: Ken Fogelberg, Danmark
och Andreas Silverberg, Sverige. Det var drygt 400
anmälda starter i klass 1 och klass 2, agility och hopp.
Förutom att en del av Lomma BK:s tävlingsekipage
deltog så var det även tävlingsdebut för några av våra
duktiga kursdeltagare.
Tack vare våra sponsorer så kunde det erbjudas ett
generöst prisbord med priser till alla ekipage som tog
sig i mål.
Framförhållning är viktig så boka redan nu in den 28
april 2012 för då är det tävlingsdags igen!!

Vi har också ett antal duktiga tävlingsekipage som är
mkt aktiva och här vill jag passa på och gratulera:
Christopher Nilsson med Ice som nyblivna
silvermedaljörer i lagklass large vid Agility-SM 2011

Morris

Agilitybarometer 2011
1
Ingrid Borg Vogel och Tifa
2
Ingrid Borg Vogel och Amika
3
Amanda Nilsson och Saga
4
Marie Staberg och Isa
5
Katarin König Morin och Morris

28 p
22 p
16 p
10 p
6p

VÅRRUSET
Efter ca ett halvårs noggranna förberedelser
genomförde vi tillsammans med Svedala BK vår första
officiella Agilitytävling. Tack vare alla duktiga

Kursverksamheten Agility
Ännu en vårtermin av fantastiska agility kurser med
trevliga deltagare är slut. Tänk vad det går snabbt. Det
är alltid lika spännande att påbörja en ny kursomgång
men så vips så har 8 gånger passerat. Varje kursstart
ger en tillfälle att möta nya människor med sina härliga
hundar och ”gamla” agility-bekanta. Kul!
För min egen del så höll jag min första ”egna”
Grundkurs i agility samtidigt som jag utbildades till A1instruktör. En kul men även en utmanande upplevelse,
att själv planera och hålla kurs. Till god hjälp hade jag
det kursmaterial som köptes in till agilityn under våren,
min hjälptränare Linnea och all ny inspiration som jag
fick under ledarskaps och A1-kurserna.
Jag har fått höra mycket ros generellt för våra kurser,
vilket gör mig stolt och glad att vara en i
instruktörsgänget. Många deltagare uppskattar väldigt
att vi håller en rimlig nivå på deltalagarantalet per
instruktör och ser det som en stor fördel med just
Lomma BK. Denna vår lyckades vi dessutom utöka vårt
kursutbud med ytterligare en Fortsättningskurs.
Sammanlagt så hölls 1 grundkurs, 2 fortsättningskurser
och 1 tävlingskurs.
Tack allihopa för en härlig vår!!
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Agilitysektorns uppvisningsgrup
Så har agilitysektorns uppvisningsgrupp varit ute och
representerat klubben på Lommafesten med
Alnarpsdagen 28 & 29 Maj. Liksom tidigare så var det
Lomma Event som var arrangör.

UPPNOSAT – INFOBLAD
Jag ber om ursäkt att detta infoblad kommer ut lite
senare än beräknat, men en av orsakerna ser ni här

När vi alla hade kommit på plats i Lomma så började vi
att informera om vad agility är & var det ursprungligen
kommer ifrån. Vi informerade även lite vad som krävs
för att kunna börja träna agility. När detta var gjort så
presenterades uppvisningsekipagen och även i år så ”
Vinkade ” Morris till publiken. Vi började med en enkel
kombination. När Frida med Zack kom in på banan och
började köra så gick det inte att sova för här gick det
undan. Det gick även ett sus genom publiken när Frida
& Zack sprang. Efter detta så byggde vi om till en
enklare bana med lite fler hinder. Alla ekipagen klarade
sig jättebra och publiken var nöjd.
Redan dagen därpå så var det dags för nästa
uppvisning. Denna uppvisning skedde i Alnarp på
Alnarpsdagen. Även här började vi med en enklare
bankombination. Efter ett par rundor på denna så
byggde vi om till en enklare agilitybana. När vi hade kört
vår uppvisning på lördagen resp söndagen så fick dom
som ville komma in och prova på agility. Intresset var
stort båda dagarna och många frågor och
förhoppningsvis så får vi några nya medlemmar.
Nästa uppvisning var på Skönadals Fritidsgård i
Hofterup den 22 Juni. Vi var hos dom i fjor också och
det hade blivit en sån otroligt stor snackis bland barnen
på fritidsgården och även av föräldrarna. Dom tyckte att
det blev så otroligt lyckat i fjor så dom undrade om vi
ville komma igen.

Lykka 9 veckor (nu 13!)

Ingrid har också skickat in en bild på sin nya stjärna

Sagt och gjort så packade vi våra saker och tog sikte
mot Hofterup. Vi byggde upp två olika banor och
ekipagen visade upp sig några omgångar var. Även här
så fick åskådarna prova på lite agility efter vår
uppvisning och det var uppskattat bland åskådarna.
Under tiden vi hade vår uppvisning så var det uppehåll
men när vi var klara så kom regnet.
Vi ser fram emot nästa uppvisning. / Mats Larsson
MEDLEMSMÖTE OCH RÖJARDAG
Boka in 25 augusti i din almanacka. Då röjer vi och
målar lite i och utanför klubbstugan.
Skriv också upp redan nu att det är medlemsmöte den
6:e oktober.
KLUBBLÄGER
Den 23-25 september blir det Klubbläger i Halen
(Olofström). Sista anmälningsdag är 21/8. Mer
information hittar du på hemsidan, där du även kan
anmäla dig.

Ully 10 veckor

Jag säger som ett gäng 14-åriga killar sa när de cyklade
förbi vårt staket och såg valpen:
”Nää kolla in. FY FAN ...... .....så SÖT!!”
Nästa infoblad beräknas utkomma i slutet av september
2011. Manusstopp 2011-09-23.
/Helene
mailto:hemsidan@lommabk.com
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