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FRÅN STYRELSEN/VICE ORDFÖRANDE
Så har sommaren anlänt och kurser och annan
verksamhet börjar närma sig ”sommardvalan”. Ja
förutom alla vi nördar som håller på för jämnan. Vi har
haft en röjarekväll på klubben där det först såg dystert
ut hur många som skulle komma, men det visade sig att
vi blev runt tio själar som glada i hågen tog tag i ett
antal arbetsuppgifter som behövde göras i och runt
klubbstugan. Det var synnerligen glädjande att se med
vilken iver dom församlade gav sig på diverse uppdrag
som t.ex. rengöring av kyl och frys, klippning med
trimmer av gräskanter, fixning av ungdomarnas stuga
och rensning i förrådet. Som traditionen bjuder så
avslutades det hela med korvgrillning och lösandet av
diverse världsproblem (främst sådana som har med
hund att göra). Vi ser fram emot motsvarande dag i
slutet av sommaren då förhoppningsvis fler ställer upp.
Måste också lägga till den insats som Anneli har gjort
på vår fina skylt vid infarten. Texten blev helt fantastiskt
bra och vi har nu Sveriges finaste skylt av alla
brukshundklubbar i landet (tycker jag).
Som många nu känner till så har vi fått permanent
byggnadstillstånd på vår klubbstuga. Stens idoga arbete
i kontakter med kommunen har krönts med framgång.
Med stor sannolikhet betyder detta att vi får vara kvar
på området i den överskådliga framtiden, vilket är en
stor lättnad. Nu får vi diskutera hur fortsättningen skall
hanteras. Vi måste avgöra om vi skall fortsätta hyra
området eller köpa. Det absolut bästa är att köpa men vi
får se vad vår klubbkassa kan stå ut med. Kommunen
ser tydligen också helst att vi köper så vi får se vilka
överenskommelser vi kan nå fram till med kommunen.
Sten får fortsätta sina kommunkontakter .
Klubbstugan måste på något sätt rustas upp och det
måste vi börja planera detta år. Jag misstänker att vi
skulle vara djupt tacksamma om det finns medlemmar i
klubben med kunskaper i byggnation som skulle kunna
ställa sina kunskaper till förfogande. Status just nu är att
vi först vill inventera den stuga vi har för att få ett grepp
över vad som måste göras. Resultatet får visa vad vi
kan/måste göra för att få en ändamålsenlig och bra
stuga med de medel vi förfogar över.
På SBK centralt har den årliga kongressen ägt rum. Allt
om detta kan man läsa om i Brukshunden men ett par
saker skall nämnas. Till ny förbundsordförande valdes
Rolf Weifert som är skåning (från Kristianstad tror jag).
Han har en lång bakgrund i SBK både som tävlande
och domare. Innan han nu blev ordförande så var han
skattmästare i SBK förbundet d.v.s. kassör. Den andra
saken värd att nämna är att man beslutade om en viss
höjning av den centrala medlemsavgiften med 10:fr.o.m. 2013.

är med valpar. Förutom att försöka få ansvarsfulla
hundägare i samhället så är det på valpkurserna vi kan
försöka inspirera nya medlemmar att fortsätta och
intressera sig för vår verksamhet. Kanske någon kan
tänka sig att fortsätta och så småningom bidra i
klubbarbetet.
Nu lite Utte info . Eftersom vi blev uppflyttade till högre
klass sök i Mars så har tiden nu gått åt till att träna på
de nya momenten som kommer i högre klass. Det är
mycket nytt som skall in i en liten dvärgschnauzer
skalle. Vi kämpar på och har ett mål att premiärtävla i
slutet av året någonstans. Det jag denna gång skulle
vilja slå ett slag för är tävlandet i bruks med en liten
hund. För min del blev det så att jag blev tvungen att
pensionera Lex eftersom han drogs med ständiga
skador. Vi hade ingen möjlighet att skaffa en stor hund
till så valet föll på en liten schnauzer. I alla
tävlingsformer utom bruks är det vanligt med små
hundar men i just brukssammanhang är det ovanligt för
att inte säga mycket ovanligt. Många tyckte och tycker
säkert fortfarande att jag slagit huvudet i något hårt .
Min tanke var att ”roa” mig med en liten hund tills jag
fick möjlighet att skaffa en stor igen. Resultatet har blivit
att jag fått en nytändning i jobbet med Utte och tycker
det är skitkul att hålla på med honom. Sannolikt är Utte
inte den siste dvärgschnauzern i mitt liv. Det blev
mycket bättre än jag förväntat mig. Nu vill jag inte att
man skall sluta med sina normalt stora hundar i
brukssammanhang, men står man inför valet att träna
och tävla med en liten hund eller inte hålla på alls så
skall man definitivt inte vara rädd för att skaffa en liten
potent hund.
Och så till sist lite sommargrejor. Först den klassiska
varningen, glöm inte hunden kvar i en stängd bil varma
sommardagar. Försök att alltid ställa bilen i skugga och
säkerställ god ventilation. Ha koll på hur solen ändrar
sig på himlen så att skuggan kvarstår hela tiden du har
bilen kvar på platsen.
I övrigt skall ni njuta av sommaren tillsammans med era
hundar och kör gärna lite träning både på det fysiska
och mentala planet. Tänk på att ha vatten med er till
hunden så att den får nödvändig vätsketillförsel. Om ni
är hemma så kom gärna till klubben och träna lite och
snacka med oss som brukar vara där. Klubben har ju
även fördelen att ligga nära badstrand.
TREVLIG SOMMAR!
Önskar
Janne A.

Själv har jag haft en valpkurs med tio förväntansfulla
valpägare med sina valpar. Har inte haft någon valpkurs
på många år så visst kände man en liten osäkerhet,
men redan efter inskrivningen så inser man hur kul det
Sida 1/4

Uppnosat
Infoblad för Lomma BK:s medlemmar Nr. 2, Juni 2012
TÄVLINGSSEKTORN
*** GRATTIS ***
Uppflyttningar
 Carina Nilsson & Toss – uppflyttade till HKL Spår
 Kenneth Lindsjö & Uncas – uppflyttade till LKL Spår
 Malin Elving & Vilja – uppflyttade till Lydnad 2
Övrigt
 Conny Borg och Amika – BIR
 Roland Jönsson och Bessy – CERT (utställning)
 Mats Larsson och Cindy – 100 p på rallylydnad
 Ingrid Borg Vogel och Tifa – Pinne agility 1

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.
Rapport från Appelltävlingen
Tävlingen blev lite likt ”10 små negerpojkar”! Från
början hade vi 12 anmälda till spåret och 2 st till söket.
Ett antal blev uppflyttade, någon blev sjuk och någon
hade inte förstått att man behöver ha genomfört ett MH.
.... Så var de bara 7 (och endast spårekipage).
Spårförhållandena på Revinge var rätt så bra. Det
ösregnade när vi la upp tävlingen på lördagen! Nästan
alla ekipage klarade spåren, men med lite olika betyg
naturligtvis. Några 10:or delades inte ut!
.... Så var de endast 6 kvar.
Resultatet av budföringen, som vi också genomförde på
Revinge, var sämre. Man kunde direkt se att detta var
ett moment, som man inte tränade speciellt mycket på.
Endast två hundar fick betyg .... och en av dom skulle
kanske inte ha fått så högt, för det var en tjuvstart från
mottagaren.
.... Så var det bara 3 som följde med till klubben.
Platsliggningen blev lite rörig och vi var enligt de nya
reglerna tvungna att rapportera till SBK .... ”störande
hund”. Hunden som reste sig och gick fram till sin
granne, var inte aggressiv, utan ville bara socialisera
sig, men det är ingen ursäkt idag. Alla som stör
ordningen ska rapporteras.
Ett ekipage bröt under linförigheten .... så var de bara 2
Stort tack till Sten, Christina och Katrin, som trampade
spår, var budföringsmottagare och siffervisare. Tack
också till Eva i sekreteriatet och Rose-Marie och Anna i
köket. /Helene

Söta Vilja gjorde en mycket fin debut i lydnadsklass 1!

Bruksbarometer 2012
1
Carina Nilsson och Toss
2
Anna-Kari Sahlqvist och Yang
3
Jan Andersson och Utte
4
Kenneth Lindsjö och Uncas
5
Roland Ohlsson och Roxie
5
Roland Jönsson och Bessy

16 p
14 p
7p
6p
5p
5p

Lydnadsbarometer 2012
1
Malin Elving och Vilja
2
Yvonne Rosberg och Abby

9p
2p
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AGILITYSEKTORN
Kurser
Alla vårens kurser är fulltecknade och samtliga har en
gemensam avslutning den 7 juni kl. 19.00 med
”agrillity”. Alla medlemmar välkomna!
Officiell tävling 120428
Till vår gemensamma tävling med Svedala BK hade vi
nästan 500 starter anmälda! Vi hade gjort ett grundligt
jobb med att fixa ett 35-tal funktionärer som tillsammans
gjorde ett fantastiskt jobb så att dagen flöt jättefint och
vi kunde avsluta tävlingen i mycket god tid. Alla
deltagare som kom i mål tilldelades pris från vårt stora
sponsorprisbord! Med beröm från både domare och
deltagare kan vi konstatera att tävlingen var mycket
lyckad och vi satsar nu på att arrangera en tävling även
2013 – den 27 april.
3-klubbs tävling (Lomma, Lund, Oxie)
I vintras tog vi ett beslut om att tillsammans med rubr.
klubbar hålla träningstävlingar. Vi startade i april i Oxie
– det var den kallaste tävling jag varit med om – med
snålblåst och inte många plusgrader, men vi tog oss
alla igenom och hade det riktigt kul!
Nu i maj var det Lommas tur och den här kvällen hade
vi vädret med oss, strålande sol, varm och skönt. Det
var en riktig folkfest med 40 startande hundar och 80
starter!
Vi rullade upp grillvagnen till agility-banan och korv med
bröd och annan fika gick åt som smör i solskenet . I
juni är vi i Lund och där avslutas terminen med ett stort
prisbord!
Det här är ett jättelyckat samarbete och vi kommer
säkert att fortsätta med träningstävlingarna även i höst!
Uppvisningsgrupp agility
Stort tack till Mats och Uppvisningsgruppen som än en
gång har visat framfötterna och representerat Lomma
BK vid ”Lomma Event” och Alnarpsdagarna! (Red:s
anm: Läs reportage på nästa sida !)

MENTALKOMMITTEN
Klubbens två mentaldomare var i slutet av mars på en
tre dagars mentalkonferens, arrangerad av SBK
centralt, p.g.a. regelrevidering.
Mentalgruppen har hittills i år har arrangerat fyra MH:n.
Två ordinarie MH i mars resp. maj samt ett för
uppfödare av rasen Nova scotia duck tolling retriever i
mars och ett för uppfödare av rasen Australien kelpie i
april. Därtill har vi hållit ett uppfödar-MT för beauceroner
i april.
Det som är planerat i sommar är ett uppfödar-MH för
rasen Malinois och ett för Australian shepherd. I höst
återstår det ett ordinarie MT den 1 sept. plus ett MH den
13 okt samt ett uppfödar-MH i sept.
Vi är ett väl sammansvetsat gäng vilket gör att
testtillfällena blir ett trevligt arrangemang både för oss
funktionärer och för de som kommer med sina hundar.
Till varje MH resp Korning har vi många anmälningar
vilket talar för att Lomma BKs arrangemang är mycket
uppskattade./ För mentalkommittén/Conny

KLUBBLÄGER 28-30 SEPTEMBER
Vi har bokat vandrarhem och campingplatser på Halens
Camping i Olofström.
Alla Lomma Brukshundsklubbs medlemmar är
välkomna. Du anmäler dig via ett formulär på hemsidan.
Vi har förhandsbokat ett antal rum på vandrarhemmet,
samt några husvagnsplatser. Sista anmälningsdag är
15 augusti, men ”först till kvarn gäller”. Det innebär att
om vi inte kan göra en tilläggsbokning i augusti, så delar
vi ut rummen/husvagnsplatser i den ordning som man
anmält sig.

Tävlingsekipage agility
Vi har ett antal tävlingsekipage på klubben som var och
varannan helg är ute och tävlar tillsammans vilket
skapar en härlig gemenskap, se agilitybarometern.
Den som vi nu håller tummarna för är vår instruktör
Christopher Nilsson som tillsammans med sitt lag ska
tävla SM som går den 15-17 juni i Borlänge, lycka till!
/Ingrid
.
Agilitybarometer 2012
1
Ingrid Borg Vogel och Tifa
2
Marie Staberg och Isa
3
Amanda Nilsson och Saga
4
Katarin König Morin och Morris
5
Ingrid Borg Vogel och Amika

28 p
22 p
17 p
12 p
10 p
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Agilityuppvisning
Så har agility - kommitténs uppvisningsgrupp varit ute
och representerat klubben på Lommafesten med
Alnarpsdagen 26 & 27 Maj. Liksom tidigare så var det
Lomma Event som var arrangör.
I år var vi inte så många på lördagen. 2 st lämnade
återbud i sista stund, så vi blev 2 st förare och 4 st
hundar. Dagen började på klubben, skulle lasta alla
saker som behövdes för uppvisningen. När detta var
klart så gick resan in till Lomma där vi skulle ha vår
uppvisning. När vi hade riggat klart det som behövdes
till första banan så var det dags för vår lilla ” show ”. Vi
började med en enkel kombination och när vi var klara
med den så byggde vi om till en enklare bana. Man har
märkt nu efter 3 år i rad att när vi kör den enklare banan
så stannar folk till, detta tycker dom är roligt. Även i år
så fick Zack igång publiken. Även Peggy fixade ett litet
sus i publiken. Peggy var jätteduktig. Även dom andra 3
hundarna var duktiga. Tiden går fort när man har roligt
så när våra 2 timmar hade gått så var det dags att
packa ihop och köra hem.

STÄDDAG PÅ KLUBBEN
Ett tiotal tappra själar infann sig till ”Röjardagen” och
röjde på planen, i frysen och kylen och överallt nästan!
Fint blev det .... och fin blev vår skylt efter målning och
ny text, som Annelie fixat.

Den finaste skylten av Sveriges alla Brukshundklubbar?

LÄSARBILD

Uppvisningsdeltagare på lördagen

Redan nästa dag var det tid igen. Denna dag så körde
vi till Alnarp för här var det Alnarpsdagen denna dag.
Denna dag var vi lite fler som deltog, 5 st förare och 8
hundar. Av dessa 8 hundar så var 2 st riktiga nybörjare
nämligen en Dansk / Svensk gårdshund, Peggy och en
Borderterrier, Kalle. Linnea Stålhandske, Frida Nilsson
och Marie Staberg körde med vars 2 st hundar.
Vi började med en enkel kombination. När vi hade kört
denna några gånger så byggde vi om till en enklare
bana. Nytt för i år var att under tiden som dom byggde
om till en enklare bana så visade jag och Cindy lite
rallylydnad. Hade byggt en enklare bana som vi gick ett
par gånger. När detta var klart så körde vi vidare med
agilityn. Återigen så var det Zack som fixade ett sus i
publiken. 2 timmar går fort när man har roligt.
Sammanfattningsvis så blev det en lyckad
uppvisningshelg. Vill även tacka alla
uppvisningsdeltagare som har varit med denna
uppvisningshelg.
Nu ser vi fram emot nya uppvisningar. / Mats Larsson

Rottis på Topp - Cindy
UPPNOSAT – INFOBLAD
Jag önskar er alla en härlig sommar tillsammans med
era fyrbenta vänner. Ser fram emot att få bilder och
berättelser från era äventyr.Bidrag skickar du till
hemsidan@lommabk.com
Uppnosat nr 3 beräknas publiceras i
början av september –
manusstoppet är 2012-09-01.
/Helene
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