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FRÅN STYRELSEN/VICE ORDFÖRANDE 
Så var sommaren slut . Hoppas ni alla haft en fin 
sommar trots att den blev lite blötare än man hoppats 
på. För min egen del har den inneburit en del 
”oplanerade” händelser på det familjära planet med bl.a. 
ett nytt barnbarn som ville ut i världen lite tidigare än 
förväntat. En liten pojke som i skrivande stund 
fortfarande är på BB i Karlskrona men växer till sig för 
varje dag som går. Vår husvagn har pga. detta stått 
parkerad i Ronneby . Bl.a. betydde det att vi inte kom 
till årets SM i bruks och IPO i Skara, men via dator kan 
man ju följa händelserna ganska bra i alla fall. Det som 
förvånar mig är att man inte fortfarande lyckats fixa lite 
”live-sändningar” från SM som man gjorde för att antal 
år sedan. Jag har tidigare kommenterat detta och kan i 
min värld inte förstå att man inte gör en satsning på 
detta. Vi hör ett ständigt gnällande över att 
medlemssiffror och deltagande på bruksprov sjunker, 
då borde man göra allt för att åskådliggöra vad vi 
sysslar med. Trots all teknisk utveckling så ser vi väldigt 
lite av våra bruksprov i media. Här måste man beundra 
vårt Agility folk som verkligen syns allt emellanåt i 
tidningar m.m. och Agility är hela tiden på ständig 
frammarsch. Jag tycker detta är väldigt skoj och tycker 
att det skulle vara kanon om vi hade lyckat popularisera 
våra bruksprov på ett liknande sätt. Nu finns det flera 
”bottnar” i detta som t.ex. att fältproven är betydligt 
svårare att föra ut i media pga. att dom är förlagda ut i 
terräng, men med teknikens hjälp känns det som att det 
mesta numera borde vara möjligt. T.o.m. skulle man 
kunna fästa kamera på tjänstetecken, spårselar eller 
förare så att man i sändningar på nätet skulle kunna få 
väldigt god insikt i det som händer. Man skulle kunna 
följa lydnadsprestationer och skyddsmoment och ha 
intervjuer med tävlande och funktionärer. Allt detta 
skulle vara kanon för alla intresserade både dom som 
kan följa tävlingarna på plats (man kan aldrig kolla på 
allt själv) och kanske speciellt för alla som inte har 
möjlighet att vara på plats. Men framförallt för alla med 
hundintresse som kanske kan motiveras att deltaga på 
klubbarna och bli aktiva medlemmar. Så nu har jag fått 
skriva av mig lite runt detta igen, alltså utnyttja tekniken 
och se till att sprida ut viktiga SBK händelser under året 
på nätet. Se också till att få ut material i våra 
dagstidningar så att vi syns för allmänheten. Kan vi 
kanske hoppas på vår nye förbundsordförande Rolf 
Weifert som har en lång och gedigen erfarenhet av SBK 
och dessutom är Skåning? 
 
På klubben har det precis som vanligt även varit 
sommarstiltje. Vi är ett litet gäng som försökt hålla 
gräsmattan i hyggligt skick och vi tycker väl att vi lyckats 
ganska bra. Nu planerar vi för att det skall bli ännu 
bättre kommande säsong. Annars som vanligt så är det 
stora projektet att planera för vad vi skall göra på 
stugfronten. För min egen del hoppas jag att vi kan få 
gjort någon form av inventering av vår nuvarande 
klubbstuga för att få klargjort vad vi egentligen måste 
göra för att få en fungerande verksamhet en tid in i 

framtiden. Man kan nog säga att SBK:s 
lokalavdelningar i stort bygger på fyra hörnstenar: 
 

 Fungerande klubbstuga med kök, toaletter, 
teorisal, kansli, samlingsrum, m.m. 

 Rejäla och välskötta appellplaner 

 Tillgång till träningsmarker 

 Engagerade medlemmar som kan skapa 
förutsättningar för de aktiviteter vi   skall / vill 
bedriva 

 
Allt detta är viktigt men givetvis är punkt 4 en 
förutsättning för allt. Man kan säga att uppfyller man 
punkt 1 till 3 så underlättar det betydligt för punkt 4, 
d.v.s. trivs man på klubben så tillbringar man också mer 
tid där och kan bidraga till klubben. Detta är i korthet det 
vi brukar kalla klubbanda. Som ett exempel på detta 
konstaterar jag med glädje att det alltid kommer 
medlemmar som ställer upp på klubbens röjarekvällar 
då vi gemensamt städar upp på plan och i klubbstugan. 
Det värmer alltid i mitt SBK hjärta när jag ser detta 
engagemang från enskilda medlemmar. 
 
Ett exempel på att hösten närmar sig är att 
valberedningen börjat sitt arbete. I år är det några tunga 
poster som skall väljas om eller nyväljas. Jag hoppas 
och tror att vi skall få en bra styrelse som är beredd att 
jobba vidare med bl.a. plan och stugfrågorna. Det är ju 
så att både styrelsejobb och kommitté jobb tar tid i 
anspråk men är man intresserad av klubbens 
verksamhet så skänker det också stor tillfredställelse att 
göra en insats för klubben. 
 
Även för Uttes del har det varit sommar även om vi 
försöker träna upp oss för Högre klass i sök. Vår 
preliminära plan har varit att sikta på tävling i Ystad i 
November, nu börjar jag känna en viss osäkerhet på 
detta. Några av de nya lydnadsmomenten är sega att få 
upp i tävlingsmässigt utförande som t.ex. 
framåtsändande och inkallning med ställande. Vi har 
dock inte gett upp utan kämpar på. Det kommer annars 
nya tävlingar till våren . 
 
Med det så önskar jag och styrelsen alla nya och gamla 

medlemmar 
välkomna till en ny 
innehållsrik säsong i 
Lomma BK med 
mycket trevlig 
samvaro med både 
andra medlemmar 
och med våra 
hundar. 

/Jan A 
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AGILITYSEKTORN  
Renovering 
En solig vårdag samlades ett gäng agilityaktiva för att 
med gemensamma krafter och glada tillrop reparera 
våra agilityhinder. Det klistrades inne i och utanpå 
tunnlar. Kontaktfältshindrens gamla mattor var utslitna 
och stegpinnarna trasiga så nu skulle det gamla rivas 
bort och nytt på. Ytor slipades, klistrades och mattor 
skars till. Oj vad det blev fint!! Några dagar senare var 
lyckan över de renoverade kontaktfältshindren och 
istället utbytt mot 
gråt och tandagnissel eftersom klistret hade släppt!!  
Det var bara att ta nya tag och se glad ut. 
Originalmaterial beställdes och ny arbetsdag 
bestämdes och resultatet är inte att förringa! Nu lyser 
det om våra fina kontaktfältshinder och - Ja, man skulle 
faktiskt kunna tro att de var nyinköpta!! 
 

 
  
Tre-klubbs (Lomma, Lund, Oxie) tävling agility 
19 sept kl 17.30 Lomma BK 
14 okt – heldag Lunds BK med tävling, stor 
prisutdelning och året avslutas med en gemensam 
middag för alla som deltagit.  
  
Kurser 
Måndagar – fortsättningskurs 18.30-20.00, start 3.9 
Tisdagar – grundkurs 19.00-20.30, start 4.9 
Onsdagar – tävlingskurs 19.00- , start 5.9 
Torsdagar – avancerad forts.kurs 9.00-20.30, start 11.9 
Övriga tider är det fritt att träna! 
  
Inbjudan till KM i Agility 
Söndagen den 28 okt. 2012, start kl 09.00 
Klass: Öppenklass, hoppklass och agilityklass, S,M,L 
Domare: Magnus Andkvist 
Anmälning: Mailas till: agility@lommabk.com 
(ditt namn och telenr, hundens namn och reg. nr) 
Sista anmälningsdag 20 okt! 
Avgift: 100 kr som betalas kontant på plats 

Statuter för Klubbmästerskap i Agility Lomma 
Brukshundklubb hittar du på vår hemsida. 
 
Frågor? Kontakta Ingrid – se hemsidan. 
 
Agilitybarometer 2012 

1 Marie Staberg och Isa       57 p 
2 Amanda Nilsson och Saga 54 p 

3 Katarin König Morin och Morris       45 p 

4 Ingrid Borg Vogel och Amika      35 p 

5 Ingrid Borg Vogel och Tifa       34 p 

6 Sissela Morin och Mirre     19 p 

7 Susanne Bengtsson och Molly      7  p 

 

 
Amanda och Saga har tagit sin första SM-pinne! 
 
MENTALKOMMITTEN 
Sommaren har varit aktiv med flera uppfödar-
arrangemang. 
Höstens program: 
120901 Ordinarie MT 
120922 Uppfödar-MH 
121013 Ordinarie MH, prel även 121014 pga många 
anmälningar 
  
Prel planeras under november även ytterligare ett 
ordinarie MT pga stort tryck 
 
/ För mentalkommittén/Conny  
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TÄVLINGSSEKTORN 

*** GRATTIS *** 
Uppflyttningar 
 Katarina König Morin & Morris– uppflytt  Ag 2 
 Magdalena Andersson och Nova – uppflytt Lydn 2 
 Amanda Nilsson och Saga – uppflytt Hkl 3+Ag 3 
 
Övrigt 
 Amanda Nilsson och Saga – SM-pinne 
 Susanne Bengtsson och Molly – Pinne Hkl 1 
 Marie Staberg och Isa – Pinne Ag 2 
 Sissela Morin och Mirre – Pinne Hkl 1 

 
Nova gjorde mycket bra ifrån sig på Bjuvscupen! 

Bruksbarometer 2012 

1 Carina Nilsson och Toss        16 p 

2 Anna-Kari Sahlqvist och Yang 14 p 

3 Kenneth Lindsjö och Uncas        10 p 

4 Jan Andersson och Utte        7 p 

5 Roland Ohlsson och Roxie        5 p 

5 Roland Jönsson och Bessy      5 p 
 
Lydnadsbarometer 2012 

1 Magdalena Andersson och Nova 20 p 

2 Annelie Jönsson och Speja      18 p 

3 Malin Elving och Vilja      9 p 

2 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 barometerresultaten via mail eller 
blankett i ”fysisk” brevlåda”.  
 
Vill du vara med på Grattis-sidan, så måste du skicka in 
en bild till hemsidan@lommabk.com. 
 

UPPNOSAT – INFOBLAD 
Trots denna långa vackra nos, har det varit svårt att 
spåra upp information till Uppnosat nr. 3. 

 

Hoppas på bättre lycka till nästa nummer som beräknas 
komma ut i mitten av december. Manusstopp planerat 
till 1 december. 

Vi ser fram emot att få bilder och reportage från kurser, 
träningar eller vardagsliv, samt naturligtvis information 
från klubbens alla kommitteér.. 

Bidrag skickar du till hemsidan@lommabk.com 

  /Helene 

mailto:hemsidan@lommabk.com

