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Det närmar sig Jul och Nyårs helgerna och vintern har
anlänt i form av snö och minusgrader. Framsidan av
detta ser jag framförallt när jag är ute på mina
morgonturer i Skrylle området intill Dalby (bor i Dalby)
där det ett antal dagar varit rena sagolandskapet. En
vindstilla morgon ligger snön orörd kvar på alla träd och
grenar, solen strilar ner mellan träden och granarna och
allt är stilla. Allt detta upplever man mycket tack vare
man är ute dagligen med sina hundar. Baksidan är klart
trafiksvårigheter, snöskottning och begränsade
möjligheter att träna men man får anpassa sig efter
bästa förmåga eftersom vi ännu inte, tack och lov, kan
påverka vädrets makter. Då det gäller träningen så finns
det en del lyckliga själar om har möjligheter att träna
inomhus, men annars brukar man alltid kunna leta upp
någon röjd parkeringsplats eller liknande där man kan
köra lite lydnadsträning. Värre är det för oss som håller
på med bruks, vi har inga andra alternativ än att ge oss
ut på våra träningsmarker och försöka få till lite
aktiviteter. I de allra flesta fall går det att göra en del om
inte snömängden är alltför stor, med det är klart att har
man en dvärgschnauzer så gör man inte livet lättare för
sig .
Då det gäller julklappar till hundarna så kan man
konstatera att floran av saker ökar år från år. Jag vet
inte hur folk gör i allmänhet med detta men vi har alltid
bara slagit in någon godbit till hundarna som dom sedan
själva får äran att öppna. Dom verkar uppskatta
klapparna. Har aldrig riktigt förstått allt tingeltangel som
finna att köpa till våra hundar (ursäkta Anna-Kari )
men uppenbarligen är det många som ”faller” för detta
eftersom hund och djurartiklar kommer väldigt starkt i
många affärer. Nåja vem är jag att döma över detta som
lägger ner så mycket tid och pengar på hundar och
hundträning? Nyåret är som vanligt ett elände med allt
smällandet för många hundar och hundägare. Jag håller
med dom som vill ha mycket starkare restriktioner på
nyårsraketer även om mina egna hundar inte har något
obehag av smällandet. Vi har de senare åren kört med
de där varmluftballongerna där man sätter eld på en
liten tändsats som sedan fyller en ballong med varmluft.
Dom är väldigt fina, skapar spänning i lyftmomentet och
är framförallt helt tystgående. Kan rekommenderas.
I styrelsen har vi jobbat vidare med de fortlöpande
aktiviteterna, bl.a. är det förberedelser inför årsmötet
som gäller. Kommunen har inte blivit färdiga med ett
nytt avtal på vårt område vilket klart inte är helt
tillfredställande. Vi känner oss väl ändå ganska trygga
eftersom det är kommunens uttalade vilja att vi skall
finnas kvar. Sten fortsätter med kontakterna och vi
hoppas att allt runt marken och området skall bli klart.
Den andra stora pucken är klubbstugan ! Vi känner
trycket allt hårdare att inom en inte alltför avlägsen
framtid göra något åt ”stugproblemet”. Samtidigt anser
vi att frågan om vårt område måste vara löst innan vi
investerar för mycket i stugan. Man bör dock kunna
påbörja en del tänkande och planeringsarbete på stuga

eftersom den fasen inte innebär investeringar. Styrelsen
skulle gärna se att en liten grupp av medlemmar med
lite byggnadskompetens kunde starta upp en del
aktiviteter. Klubben har lite pengar att spendera på
detta men givetvis måste vi handskas väldigt försiktigt
de medel vi har och försöka få ut maximalt. Själv tror
jag inte på att klubben skulle ta lån. Det skulle innebära
att vi först varje månad måste betala banken innan vi
kan använda pengar till vår verksamhet. Exempelvis
skulle man kunna
- Inventera befintliga byggnader för att se vilka
möjligheter vi har att utnyttja dessa vidare.
- Se vad vi har möjligheter att göra med befintliga
ekonomiska resurser.
- Komma med konkret förslag till styrelsen på hur en
”ny” stuga skulle kunna se ut.
Vi har haft uppe detta på ett medlemsmöte och försökt
få in namn på lämpliga kandidater inga sådana har
poppat fram, vilket kanske inte var helt överraskande.
Jag vill här och nu komma med följande konstaterande:
En klubbstuga är hjärtat i en klubb och utan en
sådan existerar ingen klubb.
Det innebär att vi måste på något sätt hitta en lösning
på detta.
Jag vill också här och nu komma med följande vädjan:
Du som är medlem i klubben och som har hyfsad
kompetens på byggnadsområdet, anmäl dig gärna
till styrelsen för att ingå i nämnda grupp.
Efter helgerna närmar sig årsmötet med val till styrelsen
och till kommittéer. Vad jag hört så verkar
valberedningsarbetet ha gått ganska bra (nu kanske jag
vandrar ut på tunn is ). I en frivillig verksamhet som
vår så är det inte alltid så lätt att hitta kandidater som är
beredda att ge klubben en del av sin fritid för att bidraga
i det administrativa arbetet. Liksom en fungerande
klubbstuga så är vi helt beroende av dessa frivilliga
krafter. Utan engagerade funktionärer - ingen klubb.
Nu hoppas och tror jag att vi skall lyckas med både
klubbstuga och funktionärer. Grunden för denna tro är
att vi har ett jättebra läge för klubbområdet, vi har bra
aktiviteter och vi har många medlemmar som gör
insatser för klubben.
Utte och jag kämpar vidare i träningen trots vissa
snöhinder. Målet är nu att premiärtävla högre klass sök i
Mars. Skall bli skitkul att komma ut med en
dvärgschnauzer i detta sammanhang, inte särskilt
vanligt kan jag nog påstå. Vi får se hur det går att
bedriva vinterträningen.
Slutligen vill jag på hela styrelsens vägnar tacka alla
medlemmar för år 2012 och alla fantastiska insatser ni
har gjort. Nu tar vi lite Jul lov och återkommer med nya
krafter i början av 2013, så till er alla
GOD FORTSÄTTNING! /Jan A
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AGILITYSEKTORN
Vinterträning
Nu är vinterträningen igång. Det är guld värt att få träna
inomhus under den mörka och kalla årstiden. Hallen är
alldeles utmärkt till att träna både kluriga och lättare
kombinationer i.
Att vi dessutom är ett härligt och glatt gäng förgyller
onsdagskvällarna ytterligare.

Slutresultat Agilitybarometer 2012
1
Marie Staberg och Isa
2
Amanda Nilsson och Saga
3
Katarin König Morin och Morris
4
Ingrid Borg Vogel och Amika
5
Ingrid Borg Vogel och Tifa
6
Sissela Morin och Mirre
7
Susanne Bengtsson och Molly

60 p
54 p
50 p
39 p
38 p
35 p
7 p

KM Lomma BK 2012
Klubbmästare 2012:
1. Frida Nilsson med Lucas
2. Sissela Morin med Mirre
3. Katarina König Morin med Morris

Höstens kurser!
I höst har vi hållit fyra kurser, en grundkurs, en
fortsättningskurs, en avancerad fortsättningskurs (där
varje träningstillfälle haft ett speciellt tema) samt en
tävlingskurs. Stort tack till er instruktörer, otroligt bra
jobbat!!
Jag tror inte att vi tidigare haft någon termin med så
dåligt väder, det har regnat och blåst i mängder, men de
flesta av kursdeltagarna har trotsat vädret och kommit
ändå.
Tre-klubbs träningstävlingar agility 2012.
I år har vi haft ett utbyte med Lunds och Oxie
brukshundklubb. Vi ha haft 6 träningstävlingar, 3 på
våren och 3 på hösten. Det har varit fantastiskt roligt!!
Perfekta tillfällen att både känna av tävlingsatmosfären
för nya ekipage och finslipa formen för de med mer
erfarenhet under mindre dramatiska förhållande. Men
visst har det likväl kittlat i tävlingsnerverna. Många goda
och glada kontakter har skapats mellan klubbarna.
Vi avslutade året en oktobersöndag i Lund med en
lyckad tävling och fina prestationer. God mat i glada
vänners lag och prisutdelningen till alla som deltagit
under säsongen.
Träningstävlingarna har fallit så bra ut att datum för 6
nya träningstävlingar under 2013 redan har bokats:
130418 Lund, 130522 Oxie, 130619 Lomma, 130829
Lund, 130918 Oxie och avslutning i Lomma 131013!

4. Marie Staberg med Isa
4. Magda Svärdeborg med Mixxi
4. Ingrid Borg Vogel med Tifa
4. Eva Haggren med Puma
4. Maria Brink med Holly
4. Marie Holmberg med Thea
4. Laurence Delacour med Saphira
4. Frida Nilsson med Zac
4. Ingrid Borg Vogel med Ully
Utom tävlan om KM
5. Peter Waldholm med Snobben och Bailey
5. Mats Larsson med Cindy
5. Marie Staberg med Kalle
5. Amelie Gustavsson med Molly
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Ny Agilityinstruktör i klubben
– intervju med Marie Holmberg

Marie Holmberg har under hösten genomgått Agility
instruktörsutbildningen (A1), arrangör Osby
Brukshundklubb.
Vad har utbildningen betytt för dig Marie?
Utbildningen har gett mig en god grund att stå på som
instruktör för nybörjare. Agility är en så himla kul sport,
det är en härlig känsla att se samspelet mellan hund
och förare utvecklas och den stora glädjen när hunden
lär sig de olika hindren.
Hur ser du på framtiden?
Agility passar både gammal som ung och jag hoppas att
jag så småningom kan bidra till att fler ungdomar får
möjlighet prova på Agility i LBK. Ungdomarna är
klubbens framtid.
/Ingrid
TÄVLINGSSEKTORN
Tävlingar 2013
20130317 – Söktävling LKL, HKL och Elit
20130512 – AKL spår och sök
20130606 – Lydnadstävling alla klasser
20130915 – Spårtävling Elit
20131020 – Lydnadstävling alla klasser
Som vanligt så behövs det en hel del funktionärer. Hör
av dej till TS om du vill hjälpa till!
Uppflyttningar
 Malin Elving och Vilja – uppflytt Lydn 3
 Lena Westin och Grym – uppflytt Lydn 2
 Yvonne Rosberg och Abby – uppflytt Sök LKL
 Kenneth Jönsson och Imsa – uppflytt Sök LKL
 Mats Larsson och Cindy – uppflytt RL Avancerad
Championat och Övrigt
 Magdalena Andersson och Nova – LP1
 Annelie Jönsson och Speja – LP1
 Sissela Morin och Mirre – Pinne Ag 1, Hkl 1

Vad månde bliva av detta duktiga agilityekipage – Sissela och Mirre

Slutresultat Bruksbarometer 2012
1
Carina Nilsson och Toss
2
Roland Jönsson och Bessy
3
Kenneth Lindsjö och Uncas
3
Roland Ohlsson och Roxie
5
Yvonne Rosberg och Abby
6
Jan Andersson och Utte
7
Kenneth Jönsson och Imsa

26 p
13 p
10 p
10 p
8p
7p
6p

Slutresultat Lydnadsbarometer 2012
1
Magdalena Andersson och Nova
2
Annelie Jönsson och Speja
3
Malin Elving och Vilja
4
Lena Westin och Grym
5
Yvonne Rosberg och Abby
6
Lena Lagerstedt och Timmy
7
Jessica Carling och Kajsa

28 p
18 p
17 p
9p
6p
5p
4p

Rapportera dina resultat till barometern senast 2 veckor
efter tävlingen. Använd formuläret som du hittar på
hemsidan.
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.
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DET GÖR SÅ ONT
... när man mister en nära vän och speciellt en som i
drygt 10 år troget varit vid ens sida. En som har ställt
upp i vått och torrt, på träning och på tävling. En som
alltid ville träna, leka, trösta, mysa och helst alltid vara
nära. En som utan tvekan inte bara accepterade en ny
flockmedlem utan även blev hennes bäste vän och idol.

ÅRSMÖTE 2013

Jag pratar om Zico-Bus, min egen ”Charmknutte”, som
inte finns mer. Han fick somna in den 17 december,
drygt 10 ½ år gammal. Han drabbades av
magomvridning för andra gången och det fanns inget
man kunde göra.

Efter årsmötet är det klubbfest där klubben bjuder på
mat. Vill du vara med på du anmäla dig senast 1:e
februari. Läs mer på hemsidan.

Fredagen den 8:e februari kl. 19:00 är det årsmöte i
Klubbstugan. Då blir det bl a information om årets
verksamhet, presentation av budget, val av nya
ledamöter till styrelsen och utdelning av
vandringspriser.

UPPNOSAT – INFOBLAD
En förklaring till varför utgivningen av Uppnosat har
blivit några veckor försenat.
Jag hade en liten crash på datorn och vips var alla
lösenord spårlöst försvunna – ja inte riktigt. Jag hade ju
sparat dom i ett mail i hemsidans mailbox. Problemet
var bara det att jag inte hade kvar lösenordet till
mailboxen heller!
One.com har hög säkerhet och litade inte på mig när
jag sa att jag var ansvarig för hemsida och domän och
inte heller hjälpte det att Karin, vår ordförande
kontaktade dom. Nej, vi var tvungna att få tag i Maria A,
som en gång för länge sedan (ca 8 år sedan) beställde
vår domän och vårt webhotell.
Efter lite detektivarbete, så fick vi tag i Maria och hon
kunde skriva på en överlåtelse av domänen till Lomma
BK. Så nu är allt frid och fröjd igen och jag har sparat
lösenorden i min fysiska byrålåda.

Jag saknar att leta efter mina skor och plocka undan
gosedjur som dräller överallt och jag saknar ”sången”
när jag kommer hem. Lykke saknar dragkamperna då
hon fick åka runt i Biabädden och tävlingen vem som
springer snabbast till köket med tidningen. Åhh, vad vi
saknar vår Zico-Bus! /Helene och Lykke

Nästa nummer av Uppnosat kommer ut i början av april
2013. Manusstopp 2013-04-05.
Bidrag skickar du till
hemsidan@lommabk.com
/Helene

MENTALKOMMITTEN
Här är vårens program
20130316 – Oridinarie MH
20130406 – uppfödar-MH
20130518 – Ordinarie MH
20130629 – uppfödar-MT
20130706 – uppfödar-MH
20130801 – uppfödar-MH
20130810 – uppfödar-MH
20130908 – Ordinarie MH
20131012 – uppfödar-MH
20131116 – uppfödar-MT
/ För mentalkommittén/Conny
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