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Då var det dags igen för ett nytt spännande 
verksamhetsår. Vi har precis haft årsmötet där det som 
vanligt blev några förändringar i styrelse och 
kommittéer. Den enskilt största förändringen är att 
Anna-Kari Sahlqvist ersätter Karin Permskog som 
ordförande. Karin sitter kvar som styrelseledamot och 
sammankallande för HUK (Hund Utvecklings 
Kommittén). Karin har varit en utmärkt ordförande men 
vill gärna ägna sina krafter åt utbildningsfrågor som hon 
brinner mest för. Anna-Kari har en lång och gedigen 
erfarenhet från brukshundvärlden. Hon har t.ex. varit 
aktiv SBK:are i Dalarna där hon kommer från, tränat 
och tävlat med flera egna hundar, aktiv i beauceron 
klubben, uppfödare av beauceron, med och driver 
djuraffären Satchmos, m.m. , så hennes cv är fullt 
tillräckligt kan man lugnt säga. Känns som att årets 
styrelse är ett bra team för hantera klubbens frågor 
detta år. Vi avtackade även Karin Juhl som kraftigt 
bidragit till jobbet i styrelsen. Hon fortsätter i HUK och är 
en ovärderlig kraft i att hantera utbildnings och 
kursverksamhet. 
 
So far so good som man brukar säga. Det har inte 
hunnit hända så mycket än men kurserna är under 
uppstart och har förhoppningsvis startat då Uppnosat 
släpps. Största problemet så här i andra halvan av Mars 
är att vintern verkar bita sig fast och minusgrader och 
snö fortfarande råder. Om vi blickar förbi det (för nog 
tusan skall våren väl komma snart) så finns en del 
saker att fixa under året. Till dom tyngre hör 
fortsättningen på klubbområdet och hanteringen av 
klubbstugan. Sten Henning fortsätter jobbet med 
kommunen och frågan om området. Det vi nu försöker 
göra är att köpa loss  området om vi kan nå en för 
klubben rimlig överenskommelse med kommunen. 
Troligen kommer en lösning på detta under året. Det 
innebär att vi kanske inte kan göra så mycket som vi 
ursprungligen tänkte oss med klubbstugan, men 
prioritet nummer ett är att säkra vårt område för 
framtiden så gott vi kan. Vi kommer dock säkert att göra 
en del upprustningsarbete med stugan, men inget 
beslut har tagits i styrelsen än så vi får återkomma till 
detta. Som alla som besöker stugan säkert har 
upptäckt, så har vi fått en ny värmepump i stora rummet 
vilket har gjort en enorm skillnad på trivseln i form av 
god värme när man kommer in. I övrigt är det fönster, 
lite tak, målning m.m. som behöver göras men vi får 
återkomma till detta. Roland J. och jag har som lite 
sidoprojekt att fixa garaget till klipparen och vi gjorde en 
del i höstas innan vintern kom på allvar. Nu återstår att 
lägga nytt tak som vi kommer att göra så fort våren har 
anlänt. 
 
I anslutning till detta kan också nämnas att det kommer 
att bli en ”röjar-dag/kväll” den 11/4 för att städa upp lite 
och fixa med område och stuga. Du som har möjlighet 
är hjärtligt välkommen att hjälpa till med fixandet som 
brukar vara städning av stugan och upprensning på 
området. Allt avslutas med gemensam korvgrillning. 

Mer info finns på hemsidan. På tal om hemsidan så 
hoppas jag alla följer klubbens verksamhet där och på 
vår Facebook sida, där också alla kan komma med 
egna synpunkter och kommentarer. 
 
En av de större frågorna på centralt SBK håll verkar 
vara en debatt kring hur agility skall vara organiserat. 
Tydligen är det så att det finns krafter inom agility 
världen som vill att agility skall brytas ut ur SBK och 
vara en egen del direkt under SKK. Jag är inte insatt i 
denna fråga men tycker generellt att det vore väldigt 
synd om agility skulle försvinna ur SBK. Jag tillhör dom 
som också tyckte det var fel att ungdomsdelen bröts ut 
för en del (ganska många) år sedan och lades direkt 
under SKK. Känns som om när väl en del inom SBK 
växt sig tillräckligt stark så skall den brytas ur och 
läggas direkt till SKK. Om man tar ungdomsdelen så 
har det blivit konstigt (tycker jag) att dom är verksamma 
tillsammans med SBK:s lokalavdelningar men ändå 
varit organisatoriskt skilda åt. Dessutom hos oss i 
Lomma för dom en tynande tillvaro vilket är under 
ständig diskussion, vilket då också blir konstigt eftersom 
vi inte är samma organisation. Jaja, shit happens. Vi får 
hoppas att agility diskussionerna trots allt går i en 
förståndig riktning och att dom stannar i SBK. 
 
I övrigt tror jag att man snart inom SBK måste ta en 
diskussion kring våra bruksprov och deras fortsatta 
existens. Det är ingen tvekan om att dessa har minskat 
kraftigt de senaste 10 åren i alla fall och idag är närmast 
en spillra av vad dom en gång var. Det har kommit nya 
aktiviteter som dragit till sig hundfolk och det är mycket 
positivt, men jag tycker det vore väldigt synd om delar 
av våra bruksgrenar, kanske alla, skulle försvinna vilket 
idag är en uppenbar risk. Rapport och skydd för en 
mycket tynande tillvaro och sök, som jag själv sysslar 
med, har minskat kraftigt. Det är bara spår som 
fortfarande håller vissa ställningar. Frågan är hur länge 
lokalavdelningar orkar arrangera tävlingar som i en del 
fall måste ställas in p.g.a. för få deltagare eller köras 
med väldigt få deltagare. Jag hoppas SBK tar tag i detta 
innan det blir för sent. 
 
Så till lägesrapporten hur det går för min lille Utte och 
mig. Efter ett års förberedande för Högre klass sök så 
var vi nyligen i Svedala och begick premiären. Först 
skall sägas att tävlingen gick delvis i snöstorm (ja det 
kändes så periodvis i alla fall). Summeringen är att vi 
missade uppflyttningen med 10 poäng på lydnaden men 
hade 9 i söket och 8,75 på uppletandet vilket jag är 
väldigt nöjd med. Vi blev två i högre efter Roland 
Jönsson och Bessie som vann och blev uppflyttade, 
GRATTIS och KANONKUL! Till detta kan nämnas att 
vår nya ordförande Anna-Kari och Yang fick 10 på söket 
(det övriga kan vi ta en annan gång). Nu startar en 
satsning på lydnandsträningen och så siktar vi på ny 
tävling senare i Maj. Årets mål är att bli uppflyttade till 
Elit . 
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Alldeles till sist måste jag nämna att vi själva i Lomma 
just arrangerat vår årliga söktävling. Anneli Jönsson 
med Speja vann lägre klass med mycket höga poäng 
och blev uppflyttade till högre klass. GRATTIS och 
KANONKUL ! Alltså två uppflyttningar tidigt på 
säsongen. Lomma har visat framtassarna!  
Vi ses på klubben! 
Jan A. 
 
AGILITYSEKTORN 

Vi som tränat tillsammans inomhus i vinter avslutade 
med att gemensamt gå ut och äta, detta kommer 
fortsättningsvis att bli tradition. Det hela 
dokumenterades med ett foto från tillfället! 

 

Vårens kurser har startat! Grundkurs,fortsättningskurs, 
förberedande tävlingskurs och tävlngskurs. På bilden 
nedan är det instruktörer och deltagare från 
grundkursen som går på måndagar, vi önskar dem 
lycka till!

 

Tävlingssäsongen startade med ”gåsahoppet” den 29-
31 mars, där flera av våra tävlingsekipage hade stora 
framgångar!  
 
Vi tjuvstartade dock den 16 febr med att deltaga på en 
”välgörenhetstävling” till förmån för hundstallet som 
arrangerades av Naturbruksgymnasiet i Östra Ljungby. 
 

 Tävlingsgänget som deltog i Välgörenhetstävlingen 
 
Den 18 april startar tre-klubbstävlingarna (Lomma, Lund 
och Oxie) och det är Lunds BK som arrangerar den 
första av sammanlagt sex tävlingar under året. 

Den 27 april är det dags för Lomma BKs/Svedala BKs 
gemensamma officiella Agility-tävling, plats Lomma – 
det är över 500 starter anmälda vilket är ett rekord 

 
Agilitybarometer 2013 

1 Katarin König Morin och Morris       16 p 

2 Åsa Kjärkner och Trinny 15 p 

3 Peter Waldholm och Baily      7 p 

4 Ingrid Borg Vogel och Ully     6 p 

5 Ingrid Borg Vogel och Amika    5 p 

5 Ingrid Borg Vogel och Tifa     5 p 
7 Peter Waldholm och Snobben     4 p 

 
MEDLEMSMÖTE 
Torsdagen den 18 april, kl. 19:00 i Klubbstugan. Kom 
och gör din röst hörd!. 

KLUBBLÄGER I HALEN 
Vi har förhandsbokat ett antal rum till den 27-29 
september på vandrarhemmet, Halens Camping. Vill du 
följa med och träna och umgås, så ska du anmäla dig 
via ett formlär som finns på hemsidan. Sista 
anmälningsdag är 2013-08-29. 
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SPÅRET SOM FÖRSVANN! 
Den 1:a april (av alla datum), så debuterad jag och 
Lykke i appellklass spår i Eslöv. Som vanligt innan 
tävling, så tänker man ju igenom styrkor och svagheter 
och jag räknade med att spårning och linförighet var 
våra säkra kort. Budföring fungerar ju bra på 
hemmaplan, men jag var lite osäker på hur det skulle bli 
med domare och siffervisare runt omkring. Och på 
platsliggning kan ju allt hända ........ 

När vi steg upp på morgonen var det 7 minusgrader och 
inte ett moln på himlen. Vi drog startnummer 4 och blev 
påsläppta kl. 09.00, då temperaturen stigit betydligt och 
solen värmde gräset på fältet där spåren var utlagda. 

Lykke sög in spåret och drog iväg med en viftande 
svans. Plockade 1:a apporten och ville iväg fort som 
bara den. Den andra vinkeln var helt klockren och även 
markeringen av den 2:a apporten. Så kom vi till vinkel 
nummer 2 och hon letade spår till höger (vilket var rätt) 
och sen till vänster och sen till höger igen, men hittade 
inget. Då försökte hon sig på att fortsätta rakt fram, men 
det fick vi inte för tävlingsledaren, för då hade vi 
saborterat spåret bredvid. Jag backade till där spåret 
borde gå och tog Lykke i lite kortare lina för att hålla 
henne på plats. Hon satte nosen i backen en gång, men 
sen gick hon som på promenad. Att vi gått där det 
borde vara ett spår bevisade slutpinnen, som vi 
snubblade över ! Ingen av hundarna med senare 
startnummer än 3, fixade spåren. Spåren hade helt 
enkelt försvunnit! 

Ingen chans till uppflyttning, men vi fortsatte för 
träningens skull och resten gick bra ..... utom 
linförigheten. Tänk så fel man kan ha! 
/Helene och Lykke 

TÄVLINGSSEKTORN 
 
Som vår vice ordförande nämner, så har vi arrangerat 
söktävling i LKL, HKL och Elit. Och i lägre klass vann 
vårt hemmaekipage Anneli och Speja på 569,5 poäng – 
maxpoängen är 600! I denna klass blev ytterligare två 
uppflyttningar. I HKL hade vi ingen uppflyttning och i 
Elit-klassen var det endast 1 ekipage som fullföljde och 
dessutom fick CERT. 
 
Nästa officiella tävling är AKL sök och spår den 12 maj. 
Just nu är det endast 4 anmälningar, men det blir 
förhoppningsvis fler innan anmälningstiden går ut den 
20 april. 
 
 
GRATTIS 
Uppflyttningar 
 Roland Jönsson och Bessy – uppflytt SÖK Elit 
 Annelie Jönsson och Speja  – uppflytt SÖK HKL 
 Yvonne Rosberg och Abby – uppflytt Lydnad 3 
 Katarina König Morin och Mirre – uppflytt Hopp 2 
 Katarina König Morin och Mirre – uppflytt Agility 2  
 
Championat och Övrigt 
 Ingrid Borg Vogel och Ully – Pinne Agility 1 
 Katarina König Morin och Mirre – Pinne Agility 1 
 Katarina König Morin och Mirre – Pinne Hopp 1 
 
 

Bruksbarometer 2013 

1 Annelie Jönsson och Speja  9 p 

2 Roland Jönsson och Bessy      8 p 

3 Jan Andersson och Utte        5 p 

 
Lydnadsbarometer 2013 

1 Yvonne Rosberg och Abby      18 p 

   

Rapportera dina resultat till barometern senast 2 veckor 
efter tävlingen. Använd formuläret som du hittar på 
hemsidan. 
 
Vill du vara med på Grattis-sidan, så måste du skicka in 
en bild till hemsidan@lommabk.com. 

UPPNOSAT – INFOBLAD 
 

Nästa nummer av Uppnosat 
kommer ut i slutet av juni.  
Manusstopp 2013-06-10. 

Bidrag skickar du till 
hemsidan@lommabk.com 

  /Helene 
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