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FRÅN STYRELSEN/VICE ORDFÖRANDE
Sitter just nu vid husvagnen på Ekenäs camping i
Ronneby och njuter av solen. Varit ute på morgonen vid
deras Brukshundklubb, rastat och tränat lydnad. Deras
område och stuga är nästan alltid i väldigt gott skick.
Nya belysningsstolpar finns också vilka klart inte
behövs just nu under sommaren men det kommer ju en
höst igen. Det är trevligt att komma till en klubb med
fina yttre förutsättningar där man ser att man bemödar
sig om att klubbens medlemmar och gäster skall få en
trevlig stund vid klubben. I Lomma försöker vi nu att
komma mot detta hållet. Vi är ett litet gäng som skall
försöka hålla vår gräsmatta i fint skick under sommaren
under förutsättning att klipparen och vädret vill.
Klipparen har blivit servad så vi hoppas att den skall må
väl under hela sommaren. Då det gäller stugorna så har
Roland och Kenneth Jönsson tagit på sig att inventera
vad som behöver göras och därefter skall vi försöka
genomföra de förslag dom kommer fram till. Som jag
skrivit tidigare så är det min förhoppning att vi även i
detta skall kunna fixa till en altan utanför stugan. Vi får
givetvis se hur långt klubbens ekonomi räcker men vi
får försöka hushålla med resurserna på bästa möjliga
sätt. Målet är att vi skall kunna köpa vårt område av
kommunen och därmed säkra verksamheten för
överskådlig framtid. Detta har prioritet nummer ett. Sten
håller i dessa kontakter. I allt detta kommer vi att
behöva hjälp av er medlemmar. Det vore väldigt bra om
vi t.ex. kunde hitta snickare bland medlemmarna som
kunde fixa altanen. Alternativet är att ta in hjälp utifrån
men då kostar det också betydligt mer. Vi förutsätter att
alla kan hålla i en pensel då vi så småningom kommer
att måla på stugorna . Troligen har Lomma klubben
en av Sydsveriges bästa lägen så det finns all
anledning att försöka hålla allt i gott skick.
För några veckor sedan fick jag ta bort min gamla
Riesenschnauzer Lex. Han var strax över tretton år och
hade sedan en tid varit lite ostabil i bakbenen. I övrigt
var han svart och fin i pälsen och kunde t.o.m. leka lite
med Utte. Det som fick oss att ta beslutet var att han
spräckte en klo en månad tidigare och detta
utvecklades så småningom till cancer. Det var en
mycket tung tid veckorna innan, under själva
veterinärbesöket och veckorna efter. Sista rastningen
tillsammans var fin men också väldigt tung. Jag vill
både för er som varit med om detta tidigare men kanske
speciellt för er som inte varit med om detta än berätta
och inte hymla med att detta är absolut en av de värsta
saker man är med om. Ofta är det så att det är värre än
när en nära anhörig går bort. Man har i normalfallet
omgåtts med dom dagligen i en massa år och haft dom
som familjemedlemmar. Det sätter givetvis sina spår.
Hur skall man som hundägare då se på detta? Den dag
man bestämmer sig för att skaffa hund är det viktigt att
man noga tänker igenom alla för och nackdelar. I detta
måste man ha modet att även tänka på den dag man
måste fatta beslutet, för fakta är att hundar inte lever så

länge som människor. Det är också viktigt att man
försöker betrakta hunden som hund och inte försöker
”förmänskliga” den, vilket är något som gäller under
hela hundens liv. Jag vet hur svårt det kan vara och jag
själv gör emellanåt avsteg. I hundens slutskede i livet
skall man aldrig ”övervårda” den utan låta den åldras
och avsluta sitt liv på ett värdigt sätt. Var gränsen går är
det bara hundägaren själv som kan avgöra. Ett för alla
djurägare svårt ämne att diskutera men viktigt ibland att
man blir medveten om. Vi har haft ett antal hundar
tidigare och har barn som numera är vuxna med egna
familjer och hundar. Jag tror att det varit bra för dom att
uppleva livets ändlighet och det kommer en dag då man
måste ta farväl av sina kära hundar.
I senaste Brukshunden läste jag från den årliga
kongressen. Tydligen är det så att Svenska
Brukshundklubben tappar i medlemsantal. Detta i sin tur
påverkar klubbens ekonomi och man fattade beslut om
höjd central avgift. Jag kan väl köpa att det ibland
måste höjas avgifter om man bara också samtidigt ser
över kostnadsläget. Det allvarliga är att vi tappar
medlemmar vilket jag tycker man omedelbart borde ta
tag i och kanske tillsätta någon arbetsgrupp som noga
ser över vad som måste göras för att trenden skall
vändas, för denna trend har varit tydlig ett antal år.
Världen förändras, människor och levnadsvillkor
förändras och SBK måste anpassa sin verksamhet
fortlöpande. Exempelvis har (som jag skrivit om
tidigare) våra bruksprov gått tillbaks en hel del. Det är
väl numera bara spår som fortfarande har vettiga
anmälningssiffror. Det som kommit mer och mer är
områden som agility, rallylydnad och IPO. En enkel
(kanske för enkel ?) analys av detta säger att man
måste fortsätta utvecklingen av de områden som
numera blivit populära men försöka hitta vägar att åter
popularisera lydnads och bruksgrenarna. Vi är
fortfarande en frivillig försvarsorganisation och har
därmed stort ansvar i att utveckla bruksgrenarna. För
min egen del tycker jag att man måste se över
regelsystemet för att göra bruksprov mera
lättillgängliga. Det blir färre och färre
medlemmar/hundägare som har möjlighet att lägga ner
den tid det tar att träna och tävla i bruksprov. Hur skulle
man kunna förändra detta? En variant som jag nämnt
tidigare är att man skulle kunna tävla separat i
fältproven och t.ex. använda sig av våra lydnadsprov för
lydnadsdelen. För att erhålla cert eller titlar så är man
tvungen att ha visst resultat i fältproven och visst
resultat på lydnadsprov. Jag tror att man här skulle
kunna hitta en lämplig nivå som gör att fler skulle se
möjlighet hålla på med detta. Kanske borde man också
driva tjänstehundutbildningen på distriktsnivå så att alla
lokalavdelningar kunde fördela intresserade
medlemmar dit.
Man kunde också läsa i Brukshunden att kongressen
beslutat om att agility skall fortsätta som tidigare vilket
jag tror är mycket bra.
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(Red:s kommentar: Man har tydligen gjort en
”kovändning, för så här står det på SBK Skånes
hemsida: ” Svenska Kennelklubbens centralstyrelse har
beslutat att ta över huvudmannaskapet för agility och
bildar en verksamhetsklubb. Detta riktningsbeslut tog
Svenska Kennelklubbens centralstyrelse den 12 juni.
Beslutet kände Svenska Brukshundklubben inte till i
förväg.” Läs mer på http://www.sbkskane.com)
Vidare kommer man att tillsätta arbetsgrupp för att se
om Mondioring kan införas i SBK. Detta är en mycket
omtvistad sak eftersom Mondioring är en form av
skyddsarbete som väcker känslor. Man är bl.a. rädd för
att politiker kan få upp ögonen och kanske dra all
skyddsverksamhet över en kam och besluta om
restriktioner. Vi får väl se vad som händer.
Skulle för några veckor sedan tävla med Utte i högre
klass sök i Sölvesborg. När jag kom upp så hittade jag
två lösa avföringar och två spyor i vårt grovkök.
Visserligen var jag tacksam över att Utte valt att göra
detta i grovköket men dessvärre fick jag ställa in. Redan
på eftermiddagen blev han bättre så antagligen hade
han fått i sig något olämpligt. Tja så kan det också vara
. Vi tar nya tag till hösten.

tävlingen blev så lyckad.

Allt flöt på bra under dagen, vi hade lyckats få ihop ett
stort antal sponsorpriser vilket gjorde att i princip alla
som kom i mål fick pris!
Många av klubbens hemmaekipage gjorde bra ifrån sig
och på foto ser ni Ingrid med Amika och Ully, Katja och
Morris samt Marie och Kalle som visade framfötterna
och tog pinnar!

Till slut vill jag önska er alla medlemmar och era hundar
en härlig sommar. Som vanligt vill jag påminna om
riskerna med att lämna hundar i solbelysta bilar. Se till
att parkera i skuggan och att det finns god ventilation.
Vi ses på klubben!
Jan A.
AGILITYSEKTORN
Vårens Agilitykurser är avslutade och planeringen inför
hösten 2013 är klar.Höstens kurser kommer att starta i
vecka 35. Sista anmälningsdag är den 31 juli. Läs mer
på hemsidan.
Karin Juhl är ny agilityinstruktör och kommer att hålla
kurs under hösten.
Måndagar: Fortsättningskurs, instr. Karin Juhl
Tisdagar: Grundkurs, instr. Marie Holmberg
Onsdagar: Tävlingskurs, instr. Christoffer Nilsson
Torsdagar: Förbered. tävlingskurs, instr. Marie Staberg
Agilitytävling
Den 27 april var det dags för vår årliga Agility-tävling
som är ett samarrangemang med Svedala BK. Det är
tredje året nu och det har nu bli vit en etablerad tävling
med tanke på att vi har ökat antalet anmälda starter för
varje år och i år hade vi ökat med 100 starter från i fjor
till nu anmälda 539 vilket är vårt rekord!
Från vårt grannland Danmark hade vi bjudit in två
domare, Ken Fogelberg och Bonnik Berthelsen som
med sitt trevliga sätt och goda bedömning bidrog till att

Pinnegänget från Lomma BK

Avslutningsvis ett stort tack till köket och alla
funktionärer – utan Er hade tävlingen inte blivit den
succé som den blev!
Agilitybarometer 2013
1
Katarin König Morin och Morris
2
Katarin König Morin och Mirre
3
Ingrid Borg Vogel och Ully
4
Åsa Kjärkner och Trinny
5
Ingrid Borg Vogel och Amika
6
Marie Staberg och Kalle
7
Marie Staberg och Isa
8
Peter Waldholm och Baily
9
Ingrid Borg Vogel och Tifa
10 Peter Waldholm och Snobben

56 p
48 p
39 p
31 p
24 p
12 p
8p
7p
5p
4p
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HUK
Kursanmälan
Det nya kursutbudet ligger nu klart under kurser på
hemsidan så glöm inte att gå in och anmäl er inför
hösten. En nyhet är att vi kommer ha ÖPPET HUS den
15/8 mellan 19.00-20.00 för alla er som vill diskutera
vilken kurs som kanske skulle kunna passa er och er
hund.
Grundlydnadskurs
I vår har jag och Louise haft dessa trevliga hundar med
mattar/hussar på kurs. Det har blivit mycket
störningsträning i olika miljöer och jag måste säga att
något av det bästa man kan göra är att hålla kurs för
deltagare som engagerar sig och provar på alla
tokigheter som vi ledare hittar på.
Jag vill passa på att önska alla kursdeltagare en skön
sommar. /Karin

Informationskväll
Den 29 Maj hade vi i HUK och Agilityn en
informationskväll om Lomma brukshundklubbs
kursutbud.

Efter uppvisningen gavs det möjlighet att prova på och
få mer information om de olika aktiviteterna. Vi bjöd
även på en tipspromenad grillad korv och fikabröd. Som
ni ser av bilden hade vi en riktigt trevlig och skön kväll
på klubben. Kul att så många kunde komma men som
alltid hoppas vi att ännu fler dyker upp nästa år.
/Karin
KLUBBLÄGER I HALEN 27-29 SEPTEMBER
Glöm inte att anmäla! Du hittar all information på
hemsidan.Sista anmälningsdag är 2013-08-29.
GRATTIS
Uppflyttningar
 Pia Sindahl och Callmo – uppflytt LKL
 Pia Sindahl och Callmo – uppflytt lydnad 2
 Pia Sindahl och Callmo – uppflytt lydnad 3
 Jessica Carling och Kajsa – uppflytt LKL
 Jessica Carling och Kajsa – uppflytt lydnad 2
 Jessica Carling och Kajsa – uppflytt lydnad 3
 Helene Jonsson och Lykke – uppflytt LKL
 Helene Jonsson och Lykke – uppflytt lydnad 2
 Petra Forsell & Ebba – uppflytt lydnad 2
 Mumme Pfeiffer och Tosca – uppflytt lydnad 2
 Kerstin Holm & Nisse – uppflytt lydnad 3
 Katarina König Morin och Morris – uppflytt Hopp 3
 Ingrid Borg Vogel och Ully - uppflytt Hopp 2
Championat och Övrigt
 LP1 – Ebba och Petra Forsell
 LP2 – Abby och Yvonne Rosberg
 CERT utställning – Bessy och Roland Jönsson
 DKUCH - Ully och Conny Borg
 BIR - Amika och Conny Borg

Vi hade uppvisning av Lydnad med Lotta och Cheia,
Rallylydnad men Ann och Arissa, Agility med ett helt
träningsgäng och Spår med Kenneth och Uncas. Måste
här tillägga att Kenneth var nog den som var nervösast
av uppvisningsekipagen! Han hade nog inte räknat med
att det var så många som skulle titta på hans spår. Men
Uncas var inte nervös och löste det med bravur.

Ann som har gått Rallylydnad visar hur det går till.

Duktiga Kajsa- uppflyttad till lydn. 3 och LKL! (Foto: Svalövs BK)

Sida 3/5

Uppnosat
Infoblad för Lomma BK:s medlemmar Nr. 2, Juni 2013
TÄVLINGSSEKTORN
AKL sök och spår
Även i år så blev det endast en spårtävling. Vi hade en
anmälan i söket, men ekipaget hann bli uppflyttade
innan det var dags för vår tävling.
Vi hade en hel del problem med att ordna spårmark, då
vi inte fått någon tilldelning på Revingehed. Men efter
en del ringande och fixande så lyckades vi få låna mark
från Lunds BK och Landskrona BK på Järavallen.
Härligt när klubbarna hjälper varandra.
Spåren blev kluriga, eftersom det var fuktigt i gräset när
spåren trampades ut och sen kom solen och vinden och
suddade bort en del vittring. Alla ekipagen valde att följa
med till klubben och göra lydnaden vilket är trevligt och
en uppflyttning blev det till slut.

.
Mor och dotter överst på pallen

BAROMETERN

Prispallen AKL – dömde gjorde Leif Borgenlöv och Mikael Bonder

Lydnadstävling
På nationaIdagen den 6:e juni genomfördes en officiell
lydnadstävling i alla klasser, med ca 40 startande.Solen
strålade och från grillen dotftade det gott. Då är det inte
så konstgt att alla inblandade blir på ett strålande humör
Några av våra hemmaekipage gjorde fina resultat och
det är ju alltid extra roligt. Mumme och Tosca och Eva
och Sella fick dela 1:a-platsen i lydnadsklass 1. De är
faktiskt mor och dotter – inte Mumme och Eva, utan
deras hundar Kerstin och Nisse kom 2:a i
lydnadsklass 2, endast 0.5 poäng efter ettan.
Stort tack till alla funktionärer, domare och tävlande,
som gjorde att dagen blev så lyckad.

Bruksbarometer 2013
1
Helene Jonsson och Lykke
2
Annelie Jönsson och Speja
3
Pia Sindahl och Callmo
3
Roland Jönsson och Bessy
5
Jessica Carling och Kajsa
6
Ann-Marie Jönsson och Una
6
Jan Andersson och Utte
8
Leena Lagerstedt och Timmy

11 p
9p
8p
8p
6p
5p
5p
4p

Lydnadsbarometer 2013
1
Petra Forsell och Ebba
2
Yvonne Rosberg och Abby
3
Jessica Carling och Kajsa
4
Pia Sindahl och Calmmo
5
Helene Jonsson och Lykke
6
Mumme Pfeiffer och Tosca
7
Magdalena Andersson och Nova

37 p
28 p
26 p
20 p
19 p
13 p
3p

Som ni ser så börjar bli spännande på en del av våra
”barometrar” - i alla fall Agility och Lydnad. Jag vet att
det finns medlemmar som varit ute och tävlat, men inte
lämnat in sina resultat, vilket ju är lite dumt. Alla har ju
chansen att vinna ett fint graverat ”Lomma-glas” och
vinnaren av barometern får en inteckning i ett
vandringspris och ”ära-och-berömmelse” .
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Nedan ser ni reglerna för barometern. Dessa finns även
på hemsidan, tillsammans med tabeller för hur poängen
delas ut. Man får endast tillgodoräkna sig 10 tävlingar,
men det är inget ni behöver hålla ordning på själva. När
det 11:e resultatet kommer in, så kollar vi om det är
bättre än något av de befintliga . Är det så, så stryker vi
det sämre och tar med det nya resultatet.

Resultatpoäng sammanräknas successivt under
tävlingsperioden för varje ekipage (förare med hund).
Förare som tävlar med olika hundar, liksom hundar som
tävlar med olika förare, erhåller poäng separat för varje
särskild ekipagekombination.
Ekipaget får tillgodoräkna sig 10 resultat under året. Är
det elfte resultatet högre än något av de tio första, får
detta bytas ut mot ett tidigare resultat, osv.
Resultat från officiella tävlingar/prov och mästerskap
skall redovisas snarast, dock senast 14 dagar efter
tävlingstillfället. Redovisning skall via formulär som finns
tillgängligt på Lomma Brushundsklubb hemsida.
Segrare på lydnadsbarometer, agilitybarometer
respektive bruksbarometer är de ekipage som erhållit
högsta poängtal under en tävlingsperiod. Tävlingsperiod
omfattar tiden 1:a januari till och med 31:a december.
Placerering 1, 2 och 3 erhåller pris därutöver erhåller
varje ekipage, som uppnått 20 poäng eller mer under
året, ett pris i förhållande till sin placering. Vid lika
poäng delas placeringen, varvid varje ekipage erhåller
likvärdigt pris.
UPPNOSAT – INFOBLAD
Då är det sommar igen! Det vore väldigt kul om ni vill
dela med er av era sommaräventyr i form av text
och/eller bild. Kanske en tävling, kanske en kurs, ett
läger eller bara en helt vanlig härlig sommardag.

Petra och Ebba leder just nu lydnadsbarometern!

Regler för Barometern (Lydnad, Bruks och Agility)
Barometern för lydnad, bruks och agility avser att
stimulera till ett ökat deltagande på officiella tävlingar
och prov.
Rätt att tävla om poäng på barometern har varje
medlem som tävlar för Lomma Brukshundklubb samt
ekipage från Lomma Hundungdom.

Bidrag skickar du till hemsidan@lommabk.com
Nästa nummer av Uppnosat kommer ut i slutet av
september. Manusstopp 2013-09-17
Trevlig sommar önskar
vi alla medlemmar,
tvåbenta som fyrbenta.
/Helene

Poäng erhålles för resultat uppnådda vid officiella
tävlingar inom Norden, samt vid Svenskt Mästerskap,
Svenskt Ungdomsmästerskap, Skåne Mästerskap
(DM), Ungdoms-DM och vid Lommas Klubbmästerskap.
För Agility gäller endast individuella tävlingar, ej
lagtävlingar.
Poängfördelning sker enligt uppgjord tabell, varvid
speciella bonuspoäng erhålles för placering 1-3 ovan
nämnda mästerskap. (Se hemsidan)
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