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FRÅN STYRELSEN/VICE ORDFÖRANDE 
Årsmötet är avklarat och vi blickar framemot ett nytt 
verksamhetsår och inte minst den kommande våren. Vi 
har visserligen haft en ganska ”snäll” vinter jämfört med 
de närmast föregående men en ny vår är alltid lika 
välkommen. Detta årsmöte hade vi i styrelsen satsat lite 
på samkvämsbiten och bjöd deltagarna på förtäring, 
därför var det lagt en fredag kväll. De jag snackat med 
uppskattade aktiviteten så med största sannolikhet 
återkommer vi med ett liknande arrangemang vid nästa 
årsmöte. Det ända ”smolket” i bägaren var kanske att 
prisutdelningen inte fick den framträdande roll den 
förtjänar. Enligt min mening skall denna ha den kanske 
mest framträdande rollen på ett årsmöte med mycket 
applåder och jubel till de vinnande ekipagen. Dessa 
presenteras på annat ställe i Uppnosat och på vår 
hemsida. Vi får tänka på det till nästa gång. I övrigt gick 
allt enligt planerna och alla poster blev besatta enligt 
valberedningens förslag. Vår tidigare kassör Stig Linke 
blev vederbörligen avtackad efter ett antal års 
förtjänstfulla insatser. Till ersättare blev Anne Åkesson 
vald som har varit medlem i föreningen under många år 
med ett ursprung i ungdomsavdelningen. Jag är säker 
på att Anne kommer att göra ett väldigt bra arbete som 
klubbens kassör, så nu har vi världens bästa ordförande 
i Karin och världens bästa kassör i Anne . Det kan inte 
bli annat än bra. 
 
Då det gäller vårt område och kontakterna med Lomma 
Kommun så har Sten varit i kontakt. Han konstaterade 
att kommunens kvarnar mal långsamt och att vårt 
ärende fortfarande ligger i en ”att hantera” hög. Dock 
har en av kontaktpersonerna på eget initiativ besökt vårt 
område och kollat förutsättningarna tillsammans med 
Sten och Karin. Allting verkar lugnt och pekar som 
tidigare på att området säkras för vår räkning i den 
överskådliga framtiden. En del av diskussionen rör ev. 
inköp och hur i så fall detta kan arrangeras på lämpligt 
sätt. Allting sådant har ju en prislapp i slutändan och vi 
måste också planera för en upprustning av stugan. 
Målet för året borde bli att få klart markfrågorna med 
kommunen och att åtminstone ha en plan klar hur vi 
skall hantera stugfrågan.  
 
Då detta skrivs så har vi precis haft vår söktävling vilket 
samtidigt är årets första tävling för oss. Åtminstone vad 
beträffar söktävlingar verkar anmälningarna gått ner. Vi 
hade totalt åtta anmälda. Inte bra alls då vi tidigare år 
haft nästan full grupp bara i Elit klass (8 – 10 stycken). 
Vad kan detta bero på? Vi har fått ett nytt system för 
hantering av anmälningar som jag tycker verkar väldigt 
bra och lätt att hantera, så det kan inte bero på det. Vi 
har fått uppdaterade regler men det händer emellanåt 
utan menlig inverkan på deltagande. Det som däremot 
troligen är en stor orsak är höjningen av 
anmälningsavgifterna. Det är ett stort mysterium för mig 
att man på brukssidan har höjt från 175:- till 250:- i ett 
skutt, vilket är en på tok för hög höjningsnivå. Samtidigt 
ser vi ofta i Brukshunden bl.a. vår generalsekreterare 

beklaga sig över medlemsutvecklingen och att 
deltagandet på våra bruksprov minskar. Denna 
höjningspolitik gynnar ju inte precis utvecklingen. Om 
man jämför med bilar (som är populärt att göra ) så är 
det som att man tror att försäljningssiffrorna går upp 
bara man höjer priset, vilket för de flesta verkar befängt. 
Fyra anmälningar till bruksprov är en tusenlapp i en tid 
då många har det knapert i sitt vardagsliv. Jag tror 
dessvärre att vi nu kommer att se än mer stagnerande 
siffror på anmälningar till våra brukstävlingar. Det skall 
bli spännande att följa hur det kommer att se ut under 
våren. Nu är det säkert inte så enkelt att det endast 
beror på anmälningsavgiften. Sannolikt kommer 
anmälningarna i t.ex. Agility inte att påverkas nämnvärt. 
Vi har trots allt under ett antal år sett trenden på 
vikande intresse för våra bruksprov. På något sätt 
måste dessa göras mera lättillgängliga och attraktiva för 
intresserade hundägare. Jag själv har t.ex. länge tycke 
att dom borde öppnas även för blandraser precis som vi 
har i andra grenar. Vi har säkert genom årens lopp 
missat många hundintresserade medlemmar att 
fortsätta vara engagerade i klubbverksamheterna p.g.a. 
att dom råkat skaffa en blandis och sedan inte kunnat få 
vara med i brukssammanhang. Vi hade i alla fall lagt 
ner ganska mycket möda på att hitta och lägga upp ett 
bra sökområde och en bra uppletanderuta till våra 
tävlanden, och tydligen lyckades vi ganska bra eftersom 
alla inklusive domarna vår nöjda. Vi kan hoppas på att 
detta lockar fler att komma till oss nästa år. Alla 
funktionärer ställde upp och fixade allt på ett utmärkt 
sätt. 
 
På vårt första styrelsemöte aktualiserades problemet att 
få instruktörer till våra kurser. Vi måste alltså hitta 
metoder för att entusiasmera medlemmar att utbilda sig 
till instruktörer och att få de instruktörer vi har 
motiverade att ta fler kurser. Alla måste vara medvetna 
om den betydelse dessa personer har i vår 
klubbverksamhet. Utan deras insatser skulle vi inte ha 
en ekonomi i balans, inte få in nya medlemmar till 
klubben eller kunna erbjuda utbildning av kommunens 
hundägare. Nu skall direkt konstateras att allas insatser 
är viktiga i den totala klubbverksamheten och, det jag 
brukar predika, att klubben inte blir bättre än vad alla 
medlemmar tillsammans gör den till men instruktörerna 
har en speciell ställning. Vi kommer på något sätt att ta 
tag i detta och tillsammans försöka hitta lösningar. 
Givetvis vill jag passa på att uppmana alla er som skulle 
kunna tänka sig att bli instruktörer att kontakta HUK för 
mer information. Grejen är ju lite att ju fler instruktörer vi 
har desto lättare är det att planera in vem kan avstå ett 
tag och vem som kan ta kurs. 
 
Utte och jag har hunnit vara ute på årets första 
söktävling. Vi tävlade Lägre klass i Svedala OCH BLEV 
UPPFLYTTADE TILL HÖGRE KLASS . Skall bli 
mycket kul att komma ut med en dvärgschnauzer i 
Högre klass sök. Eftersom det tillkommer en hel del nya 
moment i Högre så blir en debut här inte aktuell förrän 
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tidigast i slutet av året. Han behöver nog mogna till lite 
ytterligare också tror jag och träna på koncentrationen. 
Men det är lite festligt att man fortfarande efter många 
års hundtränande och tävlande känner samma 
lyckokänsla efter en bra insats . Faktum är att det 
kändes som vi svävade hemåt på små moln. Nämnas 
bör att Carina också var i Svedala och tävlade i Elit 
klass med nästan cert poäng. 
 
Vill också passa på så här i början av det nya 
verksamhetsåret att pusha för vår hemsida som Helene 
sköter med den äran. Här kan ni läsa om nästan allt 
som händer och planeras att hända på vår klubb. T.ex. 
så finns där nu info om vårt kommande läger på Halens 
camping utanför Olofström. En mycket trevlig aktivitet 
som kommer att avhållas mellan 4-6 Maj (fredag – 
söndag). Här kan alla medlemmar som vill aktivera sig 
med sina hundar i lägerform anmäla sig. Vi brukar ha 
väldigt trevligt och Halen är nästan den ultimata platsen 
för dessa aktiviteter. 
 
Njut nu av våren tillsammans med era hundar! 
Jan A.  

TÄVLINGSSEKTORN 

Topp 3 Bruksbarometer 2011 

1 Carina Nilsson och Toss        23 p 
2 Anna-Kari Sahlqvist och Yang 20 p 

3 Jan Andersson och Utte        18 p 

 
Topp 4 Lydnadsbarometer 2011 

1 Petra Forsell och Alice      30 p 

2 Jessica Carling och Chatta            25 p 

3 Louise Mörnstrand och Isa      23 p 

4 Anna Sandström och Zeke            21 p 

 

ETT STORT GRATTIS TILL VINNARE AV V.P 2011 

Lena och Grym 
- Klubbens VP (vinnare av lilla KM-Bruks) 
- Nelsons VP (vinnare av lilla KM-Bruks) 

Carina och Toss 
- Dobermanklubbens V.P (vinnare av Bruksbarometer) 
- Hjärtats V.P. (Årets bästa sökhund) 
- Lena&Mats V.P. (Årets bästa brukshund) 

Petra och Alice 
- Vårsångens V.P. (vinnare av Lydnadsbarometer) 

Helene och Zico 
- Giddis V.P. (Årets bästa spårhund)  

. 
Carina och Toss fick många bucklor med hem. 

GRATTIS 

Uppflyttningar 
 Jan Andersson och Utte – uppflyttade till HKL Sök 

Övrigt 

 Conny Borg och Amika – BIR med CACIB 

 

Bruksbarometer 2012 

1 Jan Andersson och Utte        7 p 

2 Carina Nilsson och Toss        5 p 

2 Anna-Kari Sahlqvist och Yang 5 p 

2 Roland Ohlsson och Roxie        5 p 

2 Roland Jönsson och Bessy      5 p 

 
Lydnadsbarometer 2012 

1 Yvonne Rosberg och Abby      2 p 

   

 
Rapportera dina resultat till barometern senast 2 veckor 
efter tävlingen. Numera finns ett formulär på hemsidan, 
som du ska använda. Du hittar det under fliken 
Barometer. 
 
OBS! Vi tar inte emot resultaten via mail. 
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Rapport från söktävlingen 
Söndag 18/3 hade vi söktävling. Tyvärr var det inte så 

många anmälda, men vi fick en fin tävling med bra 

väder och en mycket trevlig sökruta. 

Vi hade samling kl: 08,00 så det var en rätt så bra tid, 
alltså inte upp så hemsk tidigt. 
Det är roligt när en av dom tävlande är en gammal 
tränings kompis. För ca  28 år sen tränade vi ihop och 
då tillsammans med Jan A som var figge idag. 
 
Roligt också att registrera åldern  på dom som gick på 
stigen. Domare och tävlingsledaren var friherrar (PRO) 
och några av figgarna + framkallaren hade passerat 
60+  Så det är aldrig för sent att börja att träna sök! 
 
Resultaten var inte dom bästa. Ett Cert i Elit och inga 
uppflytningar i dom andra klasserna. 
 
Inför lydnaden blev vi av med den ena tävlande som 
hamnade i Svågertorp söder om Malmö. Detta trots att 
hon tävlade hos oss föra året ! 
Dante hade ordnat med mark, och det blev den bästa 
ruta vi har haft på dom senaste åren.  
Allt var klart på Lördagen då vi skulle lägga upp 
tävlingen, placering av legor, så gänget hade skött sig 
bra. Lydnaden tog Mari hand om, så det var skönt att 
kunde koppla av (om det inte hade varit för den som 
körde fel)! 
Ett stort tack till alla som hjälpte till så vi kunde 
genomföra tävlingen, Mari, Lena, Jan, Roland, Ann-
Marie, Kennet, Annelie, Dante samt Carina och till 
Jonna för en god middag och Kerstin för 
sekreterararbetet. 

/Bent      
 

 Prispallen Sök Elit flankerade av Bent (TL) Crispin Frid 
(domare), Mari K (bitr. TL) samt Ingvar Klang (domare). 

AGILITYSEKTORN  
Kursverksamheten i Agility våren 2012 
 
-  Grundkurs  (måndagar), start 2/4, instruktör Katarina 
König Morin, hjälpinstruktör Frida Nilsson 
-  Fortsättningskurs (torsdagar), start 12/4, instruktör 
Marie Staberg 
-  Tävlingskurs 1 (tisdagar),start 10/4, instruktör Mats 
Larsson 
-  Tävlingskurs 2 (onsdagar), start 4/4, instruktör 
Christopher Nilsson 
  
Alla kurser fullbokade i vår! 
  
Grattis  
Marie Staberg till väl genomförd A1 utbildning! 
  
Arbetsdag den 14 april kl 09.00 
Alla hinder ska renoveras. Alla välkomna att hjälpa till! 
Meddela om du kommer eller ej till: 
agility@lommabk.com  
Vi bjuder på fika! 
  
Agilitytävling den 28 april 
Vi har 487 starter anmälda i både hopp- och 
agilityklass! Start kl 08.00 och vi håller på hela dagen. 
Domare: Ken Fogelberg, DK och Magnus Andkvist, SE. 
Huvudsponsor: Royal canin! 
  
Träningstävlingar 
Alla tävlingsintresserade medlemmar är välkomna att 
delta vid 3-klubbs tävlingarna: 
Oxie BK 18 april, Lomma BK 23 maj, Lunds BK 19 maj! 
Info om regler och om hur du anmäler dig hittar du på 

vår hemsida. 

 
Barometerresultat 
Numera ska du rapportera in ditt resultat via ett 
formulär, som du hittar på hemsidan. 
. 

Slutställning 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 
 

GRATTIS TILL våra VP-Vinnare 
 
Katarina och Morris 
-  JACAB:s V.P. (vinnare av Agilitybarometer) 
Marie och Isa 
-  Klubbens agility V.P. (Klubbmästare) 
 
 
 

 

mailto:agility@lommabk.com
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KLUBBLÄGER 4-6 MAJ 
Vi har bokat vandrarhem och campingplatser på Halens 
Camping i Olofström. 

Alla Lomma Brukshundsklubbs medlemmar är 
välkomna. 

För dom som vill träna sök eller spår, så väntar härliga 
marker. För lydnadsträning finns en utmärkt grusplan. 
Men vill du bara ut och gå långa promenader i en härlig 
natur, samt träffa  ”hundmänniskor”, så är detta ett 
gyllene tillfälle. 

Du anmäler dig via ett formulär på hemsidan. 
Anmälningstiden är förlängd till 15 april, då vi inte har 
fått emot så många anmälningar som vi räknade med. 

 

STÄDDAG PÅ KLUBBEN 24/5 
 
Nu är det snart dags för röjardag på klubben! Vi tar ett 
gemensamt krafttag eftermiddagen den 24/5, då vi röjer 
upp runt och i klubbstugan. Ta med egna redskap om ni 
har.  
Klubben bjuder på grillad korv efteråt! Ju fler vi är desto 
snabbare går det och desto roligare har vi.  
 
Väl mött! 
 

  

 

 

 

 

 

UPPNOSAT – INFOBLAD 
Ber så mycket ursäkt över att detta infoblad har blivit 

försenat. Men det är mycket just nu ...  

På hemsidan finns publicerat kommande manusstopp 
för Uppnosat. Skicka in bidrag i form av bild eller 
berättelse (gärna både ock) redan nu. 

Här en söt bild på Speja, som påskpyntar ..... eller 

kanske städar bort påsken 

 

Gör som Anneli och skicka in en bild, så kan det hända 
att just din vovve blir ””Månadens bild” på hemsidan.  

Bidrag skickar du address: hemsidan@lommabk.com 

Nästa Uppnosat beräknas publiceras i början av juni – 
manusstoppet är 2012-06-01. 

            /Helene 

mailto:hemsidan@lommabk.com

