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FRÅN STYRELSEN/VICE ORDFÖRANDE
Så är hösten här igen och klubben sjuder av aktivitet
efter sommarens stiltje. Alla verkar vara överens om att
årets svenska sommar varit utmärkt med många soliga
och varma dagar, precis som man vill ha det under
sommaren. Hösten hittills har varit hygglig och nu har
kurser m.m. kommit igång med full kraft. Glädjande nog
så fortsätter det med att vårt kursutbud verkar attraktivt.
Senast hörde jag att agility har fyra fulltecknade kurser,
plus då alla valp och lydnadskurser. Ett stort tack riktas
till er som är instruktörer och till er som administrerar
detta. Få saker är mer skoj än att en kväll på klubben
kolla alla entusiastiska hundägare med sina valpar eller
större hundar göra allt för att få sina hundar att göra det
man vill dom skall göra . Glädjande nog verkar även
vårt schema för klippning av planen att funka bra så den
har sett bra ut och det är en av förutsättningarna för att
vi skall kunna ha alla våra aktiviteter. En annan
förutsättning är att stugan är i ordning och vår
förhoppning är att vi, som jag skrivit tidigare, genom
Kenneths och Rolands analys skall kunna budgetera för
lite uppfräschning nästa år.
Då detta skrivs så är förberedelserna inför vårt
klubbläger på Halen utanför Olofström i full gång.
Mycket glädjande är det att vi denna gång lyckats få
med många av klubbens medlemmar som tränar sök
eller spår. Extra glädjande är det att vi även får med
några ekipage från Halland däribland Fia Ahlström som
blev 13 på senaste SM:et i Mantorp och tidigare har
vunnit SM. Jag tror att vi alla som skall dit ser fram emot
all träning i de fina omgivningarna runt Halen och
givetvis samkväm och hundsnack på kvällarna. Jag tror
att vi var bland de allra första som ”upptäckte” Halen
som lägerplats med alla dess möjligheter och på ett
vettigt avstånd från våra normala hembygder. Idag är
det väldigt många hundklubbar som utnyttjar området
så det är nästan svårt att få en helg inbokad. Vi kommer
dock att fortsätta med detta så länge vi ser att det finns
intresse från er medlemmar.
Ur styrelsens synvinkel går vi nu in i andra halvlek vilket
bl.a. innebär att vår valberedning sätter igång sitt
arbete. Som vanligt så blir det antagligen en del som av
skilda anledningar kommer att vilja avsluta sitt
engagemang i styrelse eller kommittéer och vill
ersättas. Den kartläggningen börjar nu och jag hoppas
och tror att vi i slutändan skall ha med intresserade och
engagerade medlemmar i vår administration. Stens
kontakter med kommunen fortsätter. Kvarnarna mal
långsamt men vårt mål är att på något sätt bli ägare av
det område vi finns på och därmed säkra verksamheten
för framtiden. Vi hoppas mycket på det vilket även
skulle ge oss en säkrare grund för investeringar i t.ex.
stugan. Eftersom våra pengar inte räcker till allt vi vill
göra så blir uppfräschningen av stugan av lite mer
begränsad art, det gäller framförallt att säkra den så att
den håller en hygglig standard ett antal år till.

Hösten innebär även tävlingar sätter igång och inom
mitt eget område bruks så känner jag i dags läget till tre
uppflyttningar vilka är Jessica Carling och Helene
Jonsson till Högre klass spår och Kenneth Jönsson till
Högre klass sök. Fantastiskt skoj att Lomma börjar
synas i dessa sammanhang igen! Grattis till er och
lycka till framledes! För Uttes del var vi också iväg och
testade tävling i högre klass sök samtidigt som Kenneth
blev uppflyttad. Låt oss säga att vi inte blev så
framgångsrika denna gång utan återkommer på
kommande tävlingar . Man skall kanske nämna att det
var ett riktigt skitväder med kraftigt regnande.
Visserligen är det inte kul att misslyckas men det viktiga
är att få igång hjärnan och fundera hur man kommer
vidare. Lika viktigt är det att inte skylla på hunden utan
söka sanningen i hur man lägger upp sina träningar.
Man får inte riktigt facit på sina träningar förrän man är
ute och tävlar. På nästa tävling i sök är vi fyra Lomma
ekipage i högre klass och ett i elit klass - det ni !!
Nä nu måste jag packa vidare inför lägret. Jag
återkommer med info hur lägret förlöpte i kommande
Uppnosat.
Vi ses på klubben!
Jan A.
NÅGRA ORD FRÅN ORDFÖRANDE
Styrelsen har haft några möten där vi bland annat har
diskuterat en upprustning av befintligt staket mot
hästhagen. När så blir dags hoppas jag vi har några
frivilliga själar som vill hjälpa till med detta. Håll koll på
hemsidan för vidare info.
Likaså vill vi gärna ha bättre koll på våra ungdomar. Du
som är med i Sveriges Hundungdom tävlande för
Lomma. Hör av dig till styrelsen. Vår målsättning är att
få igång en aktiv ungdomssektion och vi är fullt beredda
att bistå med så mycket hjälp vi bara kan. Ni ungdomar
vet väl om att ni kan ha dubbelt medlemskap SKK/SBK.
Ni var inte många som kom på medlemsmötet, synd.
Det är er chans att påverka, diskutera mm. Har ni något
förslag på vad vi ska göra för att göra dem mer
attraktiva, så säg. Ni kanske vet ngn bra föreläsare e.d.
Vi är öppna för förslag.
Jag var på distriktets möte den 29 maj. Där togs det upp
om distriktets Drog och lydnadspolicy. Dessa ska
anslås på lokalklubbarnas hemsidor/anslagstavlor. Den
13-15/9 så står Söderåsen som arrangör för SM i
rallylydnad. 2015 har Malmöavd anmält intresse att ev
hålla Bruks SM. De behöver 150-200 funktionärer för att
klara av det. Är du intresserad, meddela styrelsen eller
Malmö direkt. Det finns platser kvar för dig som är
intresserad att delta på Mentalvecka v29. Det kommer
att hållas tester, utbildningar mm. Det finns även platser
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kvar i Helsingborg till höstens utbildning av
Räddningshund.
Det diskuterades även ganska mycket kring
markfördelningen på Revingehed. Det är P7 Stab som
har hand om markfördelning en. P7 har rätt till all mark,
alltid. De har bataljoner som övar vid olika tider o pga
att de vill ge kontraorder, så bokas mer mark än vad de
utnyttjar. Sedan så finns det fler frivilligorg än SBK som
utnyttjar marken. En klar indikation gavs från Staben:
Häng inte upp SBK:s tävl- och eller tävlingsverksamhet
av Revinges marker. Höstens markfördelning kommer
att ske på Trelleborgs BK. Orsaken till sen
markfördelning i våras berodde på stor omorganisation
inom P7.
Till sist vill jag önska er en härlig höst med många roliga
aktiviteter för både folk och hundar.
Anna-Kari Sahlqvist

AGILITYSEKTORN
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

TÄVLINGSSEKTORN
GRATTIS
Uppflyttningar
 Janette Ågren och Tuffy – uppflytt lydnad 2
 Jessica Nyström och Nelson – uppflytt lydnad 2
 Lotta Pettersson och Pärla – uppflytt lydnad 3
 Magdalena Andersson och Nova– uppflytt lyd 3
 Petra Forsell & Ebba – uppflytt lydnad 3
 Jessica Carling och Kajsa – uppflytt lydnad Elit
 Malin Elving och Vilja – uppflytt lydnad Elit
 Jessica Carling och Kajsa – uppflytt HKL Spår
 Helene Jonsson och Lykke – uppflytt HKL Spår
 Kenneth Jönsson och Imsa – uppflytt HKL Sök

Bruksbarometer 2013
1
Helene Jonsson och Lykke
2
Annelie Jönsson och Speja
3
Jessica Carling och Kajsa
4
Pia Sindahl och Callmo
4
Roland Jönsson och Bessy
6
Kenneth Jönsson och Imsa
7
Ann-Marie Jönsson och Una
7
Jan Andersson och Utte
9
Leena Lagerstedt och Timmy

23 p
14 p
14 p
8p
8p
7p
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
Lotta Pettersson och Pärla
7
Janette Ågren och Taffy
8
Mumme Pfeiffer och Tosca
9
Magdalena Andersson och Nova
10
Jessica Nyström och Nelson
11
Malin Elving och Vilja

46 p
42 p
35 p
20 p
19 p
18 p
14 p
13 p
11 p
8p
6p

MEDLEMSMÖTE
Torsdagen den 10:e oktober kl. 19:00 är det dags för
höstens medlemsmöte. Kom och gör din röst hörd!
UPPNOSAT – INFOBLAD
Jag har inte lyckats nosa upp så mycket denna gången.
Hoppas på mer bidrag från kommitteér och medlemmar
till nästa nummer, som har manusstopp 2013-12-15.
Bidrag skickar du till hemsidan@lommabk.com

/Helene
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