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FRÅN STYRELSEN/VICE ORDFÖRANDE 
Så var det snart dags att avrunda verksamhetsåret 
2011. Vi kan som vanligt se tillbaks på ett år fullt av 
aktiviteter med många människor och hundar 
inblandade. Vi har en mycket bra lokalavdelning inom 
SBK men det finns givetvis saker att förbättra. T.ex. kan 
man hoppas på att fler kommer på de gemensamma 
röjar-kvällarna som brukar inträffa en gång per säsong!  
 
På tal om klubbstugan så blir givetvis en av nästa års 
utmaningar då det gäller område och ny stuga. Enligt 
senaste bulletinen från Sten så ligger vi nu väldigt nära 
ett kontrakt med kommunen då det gäller området och 
ett permanent byggnadstillstånd på stugan, vilket är ett 
måste för vidare planering.. Positivt är att vi verkar 
kunna säkerställa området för framtiden. Parallellt har 
det startats upp lite aktiviteter för att kolla stugalternativ. 
Jag varken kan eller bör gå in i detaljer på detta stadium 
men en tanke som bollas lite nu är att behålla den 
centrala delen av nuvarande stuga (den med 
köksavdelningen) och ev. renovera den med t.ex. nya 
fönster och ny fasadbeklädnad. Delen med kansliet och 
teorisalen ersätts med ny stuga, etc. Till detta kommer 
planerna på en altan. Det vi skulle tjäna bl.a. är att vi då 
inte behöver göra så stora ingrepp med vatten, avlopp 
och el. Detta är just nu lite av ”brainstormingkaraktär 
och givetvis kommer vi att informera allteftersom 
tankarna börjar ta form. Vi har ju en ekonomi som också 
måste vara i fas med dessa aktiviteter. 
 
Vi kan glädjas åt en väldigt aktiv agility grupp. Detta år 
känns som en ”proppen ur” period. Man har arrangerat 
flera kurser, tävlingar etc. Bl.a. har man hållit 
klubbmästerskap och vi har haft representation på SM. 
Mycket glädjande! Jag hoppas att detta håller i sig och 
inget pekar på något annat.  
 
Vi kan också glädjas åt en väldigt aktiv MH grupp som 
numera är häftigt anlitade av många långt utanför 
Lommas gränser. Dom har nu under ett antal år 
etablerat sig och ger Lomma klubben väldigt gott rykte. 
Jag lyfter på hatten för dessa engagerade medlemmar! 
 
Om vi ser på de tävlingar vi arrangerar så är det samma 
positiva intryck. De tävlingar jag själv varit inblandade i 
är vår söktävling tidigt i våras, vår appellklasstävling 
(som tävlande) och lydnadstävlingen nu på hösten. I 
samtliga dessa tävlingar var det bara positiva tongångar 
från tävlande och domare. Det var inte utan stolthet 
man representerade Lomma. Enda ”smolken” i bägaren 
är väl klassikern problemet att ragga tillräckligt med 
funktionärer. Nu har vi lite tankar på hur detta skall 
hanteras framledes som förhoppningsvis skall 
underlätta. Det är faktiskt väldigt kul att hjälpa till på 
tävlingar och man lär sig ständigt nya saker (även en 
gammal räv som jag ). Så alla ni som har ett intresse 
att träna och tävla i olika grenar planera gärna in att 
hjälpa till på några av våra tävlingar, ni kommer inte att 
ångra er.  

På brukssidan kan jag bara uttala mig om vår egen 
sökgrupp som är väldigt aktiv och tränar flitigt (tycker 
jag ). P.g.a. lite generationsväxling och andra 
hundbekymmer har vi inte riktigt fått igång tävlande, 
men inför kommande säsong så ser det betydligt ljusare 
ut. 
 
Summeringen av allt detta är att vi har en klubb med 
mycket positivt i sig, dock finns några få saker som 
fortfarande kräver kräver lite ansträngningar. Den 
största av dessa är givetvis klubbområde och 
klubbstuga. Alla måste dock vara medvetna om att: 
 
KLUBBEN BLIR ALDRIG BÄTTRE ÄN VAD VI ALLA 
MEDLEMMAR GÖR DEN TILL! 
D.v.s. klubben är helt beroende av att det finns 
intresserade medlemmar som är villiga att göra en 
insats för klubben. 
 
För att fortsätta på området tävlingar så måste alla som 
vill tävla vara uppmärksammade på de förändringar 
som kommer att ske nästa år. På vår hemsida finns 
länkar till informationen om detta. Man har ett helt nytt 
system för tävlingar och tävlingsanmälningar där man 
t.ex. måste lägga upp en egen profil ekipagets 
uppgifter. Efter att ha kollat lite och även lagt upp min 
och Uttes uppgifter så tror jag att detta kan bli bra. 
Systemet har vad jag förstår varit igång på agility sidan 
sedan tidigare. Till detta kommer att man även ökat 
anmälningsavgifterna ganska kraftigt. Gå in och gör er 
familjära med detta i tid så att det inte kommer som en 
överraskning till våren då ni skall ut och tävla. 
 
För att fortsätta lite till på tävlingssidan så brukar jag 
berätta lite om Uttes äventyr inom detta område. Sedan 
appellklasstävlingen i våras (i Lomma) så har tiden gått 
åt till att träna och förbereda oss för lägre klass sök.Vi 
har nu haft vår debut i Ystad.  Med lydnaden lyckades 
jag inte  men med söket lyckades jag , om nu detta 
kan anses som någon form av examen. I lydnaden 
hade Utte lite ”performance” och visade lite av sina 
showtakter för dom församlade. Åskådarna och Utte 
tyckte det var skitkul, domarna var inte riktigt 
övertygade och jag ville helst avsluta så fort som 
möjligt. Exempelvis på apporteringen (som han normalt 
är säker på) drog han iväg och tog apporten skitsnyggt, 
kom tillbaks snabbt MEN istället för att avlämna hos mig 
så drog han iväg en meter bakom mig och började leka 
med apporten. Tja, han var glad i alla fall. Men det 
mesta uppvägdes av 9,25 på söket och jag var 
jättenöjd. Vi vet vad vi skall bearbeta under vintern.  

 
Givetvis vill jag och Utte passa på och önska alla 
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!  

 
Med förhoppningar om en snöfattigare vinter än senast 
så att vi kan träffas på klubben och träna lite. 
 
Jan A.  
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TÄVLINGSSEKTORN 

Bruksbarometer 2011 

1 Anna-Kari Sahlqvist och Yang 24 p 

2 Carina Nilsson och Toss        23 p 

3 Jan Andersson och Utte        18 p 

4 Heléne Jonsson och Zico 14 p 

5 Kerstin Holm och Nisse        12 p 
6 Ann-Marie Jönsson och Pixie       11 p 

7 Petra Forsell och Alice     10 p 

8 Jonna Berg och Hollie        9 p 

8 Roland Olsson och Roxie        9 p 

10 Roland Jönsson och Bessy        8 p 

 
Lydnadsbarometer 2011 

1 Petra Forsell och Alice      30 p 

2 Margareta Westberg och Bell      27 p 

3 Louise Mörnstrand och Isa      23 p 

4 Jessica Carling och Chatta            25 p 
5 Anna Sandström och Zeke            21 p 

6 Yvonne Rosberg och Abby 16 p 

7 Roland Jönsson och Bessy      12 p 

8 Marie Asp och Lakrits      9 p 

9 Stig Linke och Tintin      7 p 

9 Yvonne Rosberg och Randy 7 p 

11 Lotta Pettersson och Pärla 5 p 

 
Vandringspriser 
Det är hög tid att ansöka om V.P.! 

Det gäller Holger & Gullvors Axelsson V.P., som du 
som har en hund av brukshundsras och som tävlar 
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 2011-12-31. 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 i god tid innan medlemsmötet i 
februar (gärna innan jul). Du kan ställa det i 
lektionssalen. 

 
 

Höstlydnaden 
Hör och häpna ... vi hade kanonfint väder! Och lägger 
man där till trevliga ekipage, domare och funktionärer, 
så kan det ju bara bli en toppenbra tävling. 

Tack till alla som ställt upp, före, under och efter och på 
kontoret, i köket och på appellplanen. Ni är så himla 
bra!  

Prispallen Lydn. 1 – överst Louise och Isa på 194 p! Anna var bitr. TL. 

Nästa års tävlingar 
2012-03-18 Söktävling (LKL, HKL, Elit) 
2012-05-13 AKL spår och sök 
2012-06-06 Lydnad alla klasser 
2012-09-16 Spår Elit 
2012-10-21 Lydnad alla klasser 

Funktionärer behövs, så helst ser vi att ni som är 
medlemmar anmäler till andra klubbars tävlingar. 

Anmälan görs fr o m 2012 till http://sbktavling.se 
Innan du anmäler måste du registrera dej och din hund. 
Har du fler hundar, får du göra en registrering för varje 
hund. 

Hur du betalar kan du läsa om på SBK:s sida  – Länk 
finns på vår hemsida. 

Nya anmälningsavgifter 2012 

Appellklass 225 kr 
Bruks: LKL, HKL, Elit 250 kr 
Lydnad: Klass I-II 200 kr 
Lydnad: Klass III - Elit 225 kr 

Nya regler för lydnad och bruks 
kan du också läsa om på SBK:s sida och länken till 
detta hittar du på http://www.lommabk.com/ 
 

http://sbktavling.se/
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AGILITYSEKTORN  
Kursverksamheten i Agility hösten 2011 
Höstens kurser är nu slut sedan ett tag. Tänk vad tiden 
går fort, snart är det vår och nya kurser. Hösten var som 
vanligt guldkantad i agilityns tecken. Många 
ansökningar om att få gå kurs hos oss och engagerade 
instruktörer. Kan det bli bättre? 

I höst hade vi nöjet att få hålla 2 tävlingskurser. Tack 
Christopher för att du förstår vårt stora behov av stöd 
och din visdom. Alltid lika roligt att gå kurs hos dig! 
Dessutom så hade vi en stor fortsättningskurs så båda 
Mats och Marie fick vara instruktörer i den. Toppen att 
ha två inspirerande instruktörer att lyssna på. 
Själv höll jag Grundkurs för sex härliga ekipage. Vilka 
fantastiska hundar och deras ägare. I år var det väldigt 
olika raser och det är verkligen härligt tycker jag. Från 
jättestora Frasse som är Briard till lilla Sixten som är 
Dvärg Schnauzer. Alla tyckte att agility var kul när de 
väl hade förstått vad man skulle göra. Det är helt 
fantastiskt vad man kan lära sig på 8 gånger. 
Tänker gärna på en kommentar jag fick vid första 
kurstillfället. – Jag är inte alls säkert på att min hund 
passar för detta. Jodå, det var klippt och skuret för 
vovven. Han hade såååå kul. 
Vid ett senare tillfälle ösregnade det. Då sa en annan 
deltagare – Ja min hund gillar inte att bli blöt så han 
hoppar nog inte idag. Jo då! det hoppades och sprangs 
som aldrig förr. I slutet på timmarna stod det en 
genomdränkt ägare som det droppade vatten från håret 
på och konstaterade –Ohh så roligt vi har det här. DET 
värmer i ett instruktörshjärta. 

Jag hoppas att vi ses till härliga våren och jag önskar 
alla hjärtligt välkomna då.  Naturligtvis går det redan att 
anmäla sig till vårens kurser på vår mailadress  
agility@lommabk.com. När du anmäler dig ange 
Förarens namn, adress, telefonnummer samt 
mailadress. Hundens ålder, ras och vad den tidigare har 
för utbildning. 

It’s nice to be important but it’s more important to be 
nice. - Tänk på detta så kommer nog tomten snart. 
/Katarina 

Klubbmästerskap Agility! 
Söndagen den 30 okt var det dags för KM i agility. 
Ständigt återkommande domare Magnus Andkvist, 
hade lagt fantastiska banor som såg enkla ut vid första 
anblicken men vid bangång upptäckte vi att de var både 
kluriga och här gällde det att kunna ”handla” bra! 16 
hundar med förare deltog och spänningen var stor in i 
det sista – vem skulle vinna?? Ingen visste förrän 
resultatet presenterades av domaren själv och vinnare 
och årets klubbmästare blev: Marie Staberg med sin 
borderterrier Isa! Mer info om övriga deltagares 
placering hittar ni på hemsidan. Ingen av deltagarna 
gick lottlös därifrån då prisbordet var stort – tack Royal 
canin för sponsringen. /Ingrid 

Träningstävlingar i agility för Oxie BK/HU, Lomma 
BK/HU och Lunds BK/HU. 
I början av hösten kom det en förfrågan från Oxie BK till 
Lomma och Lunds BK om vi ville vara med att starta 
träningstävlingar 2012, en tävling per klubb per termin. 
Självklart svarade vi ja och vid ett möte i november togs 
det fram ett dokument med regler för tävlingarna. 
Träningstävlingar för våren: 120418 Oxie, 120523 
Lomma, 120619 Lund. För er som är intresserade hittar 
ni mer info på hemsidan under fliken agility. 
/Ingrid 
 
Vinterträning agility! 
December, mörkt ute, regn och blåst, inte så kul att 
träna utomhus men...Vinterträningsgruppen har haft 
turen att få tillgång till träningslokal inomhus en dag i 
veckan. Inte så stor men tillräcklig för att kunna träna 
olika hinderkombinationer, byten och snäva svängar.   
Vi abonnerar lokalen i 4 timmar och har delat upp oss i 
två grupper vilket ger effektiv träningstid och fungerar 
utmärkt. Även den sociala samvaron blir tillgodosedd 
genom tid till gemensam fika i det lilla fina och varma 
samlingsrummet.  
Det är sååå roooligt med agility, även på vintern!!! 
/Marie 
 

God Jul och Gott Nytt Hundår!!! önskar Ingrid, Katarina, 

Christopher och Marie, Agilitykommittén 

 
Agilitybarometer 2011 

1 Katarin König Morin och Morris       55 p 

2 Amanda Nilsson och Saga 44 p 

3 Marie Staberg och Isa       37 p 
4 Ingrid Borg Vogel och Tifa       28 p 

5 Ingrid Borg Vogel och Amika      22 p 

5 Britt-Marie Svensson och Sammy      22 p 
 
 

Ingrid och Amika på G! 

 
 
 

mailto:agility@lommabk.com
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GRATTIS 
Championat m.m. 
 Louise och Isa – LP1 
 Margareta och Bell - SeLCH 

  
Bell blev lydnadschampion  2011-11-19 

Uppflyttningar 
 Roland och Bessy – uppflyttade Sök HKL 
 Lotta och Pärla – uppflyttade till lydnad 2 
 Carina och Toss – certpoäng i sök 

Övriga som bör uppmärksammas 
 

 Conny Borg och Ully – BIR Valp, BIG 4 

 
Conny med prinsessan  Ully på Malmö Valputställning 

RALLYLYDNAD 
I år har jag provat på något nytt. För mig var det nytt 
men Cindy kunde detta redan för min sambo har gått 
med henne innan, dom hade kommit ända upp till 
avancerad. Jag pratar nämligen om rallylydnad. 
Rallylydnad blev en officiell tävling den 1 Juli 2011. Jag 
gick en nybörjarkurs på klubben i våras och då hade jag 
inga planer på att tävla utan bara för att hålla Cindy 
aktiverad. Innan så körde jag agility med henne och min 
sambo vallade med henne men nu gör vi inte detta 
längre för Cindy har blivit 12 år och har dessutom lite 
problem med bakbenen, men rallylydnaden har hon 
köpt. 

Som sagt så hade jag inga planer på att tävla men jag 
har varit på 3 st officiella tävlingar och dom blev 
godkända alla 3 loppen. Den första tävlingen jag var på 
var den 6 / 8 på Bjuvs bk och där fick vi 88 poäng av 
100 möjliga. Det andra loppet var den 2 / 10 på Lunds 
bk och där fick vi 85 poäng av 100 möjliga. Det tredje 
loppet var den 13 / 11 på Söderåsens bk och där fick vi 
91 poäng av 100 möjliga. Så nu är vi uppflyttade till 
fortsättningsklassen. För att få ett godkänt lopp måste 
man ha 70 poäng eller mer. Jag har även deltaget i ett 
rallylydnadsläger och det var trevligt & intressant. 
Det är synd att inte fler på klubben kör rallylydnad för 
det är ju roligare att träna och ev tävla om man är några 
stycken men vem vet, det kommer kanske.    
Nu ser jag & Cindy fram mot nya tävlingar & nya 
utmaningar. 
/  Mats 
 

 
Mats och Cindy – ett  framgångsrikt rallylydnadsekipage 
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MH-KOMMITTEN  
Datum för MH/Korning 2012 
120107 – Korning (finns platser kvar!)  
kontakt: 046-706295, 0734-344730, 
mentalitet@lommabk.com 
120324 – MH 
120526 – MH 
120901 – Korning 
121013 -  MH 
Anmälan via hemsidan MH/MT 

Nya avgifter för MH/ MT 2012 
MH                                      600:- 
Hel Korning                         750:- 
Exteriörbeskrivning             150:- 

APPELLKLASS SPÅR – Hur svårt kan det vara?? 
Hösten  2011 kom och jag och Alice, (eller kanske bara 
jag!!!) kände oss redo för att ge oss ut på Spår tävling. 
Eftersom man måste börja med  ”småbarnsklassen” 
tyckte jag att det här kan ju inte vara så märkvärdigt. 
Lydnaden har vi ju eftersom vi har tävlat en del i 
lydnads klass ll, vilket har gått bra.Och så har vi tränat 
spår under sommaren på fälten runt omkring Bjärred. 
På senare tid har det varit allt från gräsfält till 
stubbåkern. 

Så var det dags! Alldeles i början av september en 
dimmig morgon gav vi oss iväg till Hörby 
brukshundklubb. Min dotter Mathilda, 11 år är min 
ständiga följeslagare och hejar för fullt på mamma och 
kanske framförallt på Alice. Det blev lottning och sen 
blev vi utkörda till ett fint fält där vi blev tilldelade den 
plats där var och en skulle trampa sitt eget spår. Det var 
dagg i gräset så man såg precis var man hade gått. 
 
Jag var självsäker och kände att hur svårt kan det här 
bli, vi kommer ju att se precis var spåret går. Jag har ju 
dock lite rutin i den här grenen utav hundsport. 
 
När det var min och Alice tur att ge oss ut, var jag lite 
nervös, kanske jag inte hade tränat tillräckligt ändå. Jag 
släppte på Alice spåret, tänkte nu är det bara att följa 
med och hoppas att även hon ser var jag har gått, eller 
kanske att hon tänker att spåra.Vi kom iväg, bara efter 
en liten bit ut i spåret ropar tävlingsledaren , LÄNGRE 
LINA… herregud det här börjar ju bra..släppte ut linan 
och kände mig helt vilsen. Jag har inte haft så lång lina 
när jag tränat. 
 
Första pinnen hittade hon, andra pinnen missade hon, 
men jag hittade den, men det räknades inte.Jag 
hoppades i mitt stilla sinne att domarna kanske inte 
skulle se det, men så var ju inte fallet, så klart. Sista 
pinnen inne och spänningen släppte. Lite kaxig kände 
jag mig allt, även om vi bara fick 7 i spåret utav varje 
domare. Efter som det är kofficient 7 i spåret så hade vi 
klarat specialen. 

Vi samlade in våra 3 ekipage och gav oss iväg hem till 
tävlingsledaren, där vi skulle köra resten utav tävlingen. 
På ett fält gick budföringen och lydnaden kördes i 
tävlingsledarens trädgård, annorlunda men väldigt 
mysigt. 
 
Budföringen klarade vi inte, där måste vi träna mera. 
Lydnaden klarade vi nästan! Är man så dum så att man 
inte läser på hur högt hindret ska vara så kan man ju 
skylla sig själv om hunden tror att det är ett 
klätterplank!!!  
 
Vi blev i alla fall godkända i den här tävlingen och är 
man inte bättre så ska man stanna kvar på den här 
nivån…Skam den som ger sig, hem och träna. 
 
Nästa tävling där spåret gick på Revinge klarade vi med 
bravur, även om jag klampade runt så att min stackars 
hund fick första vinkeln mellan två koskitar. 
Nu är Alice och jag uppflyttade till Lägre klass spår. Det 
här var den trevligaste spårtävling som jag någonsin har 
varit på, fantastisk tävlingsledare, trevligare domare, 
mysig omgivning och god mat!!! 
Hälsningar från Petra och Alice 
 
GOD JUL FRÅN LOUISE, DICHO OCH ISA 

  
 
UPPNOSAT – INFOBLAD 

 
Tack till er som bidragit med texter och 
bilder. Ni var betydligt fler denna gången, 
vilket glädjer mig och förmodligen många 
läsare.  

Nästa infoblad beräknas utkomma i mars 2012. Mer info 
kommer på hemsidan. 

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR  

hemsidan@lommabk.com 

mailto:mentalitet@lommabk.com
mailto:hemsidan@lommabk.com

