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FRÅN STYRELSEN/VICE ORDFÖRANDE 

Den 12 december firade vi Lucia på klubben. Vår sök-
grupp stod för arrangemanget i år och jag måste säga 
att det var jätteskoj. Anneli var ”general” och hade, 
tillsammans med några till fixat det mesta på ett alldeles 
ypperligt sätt. Bidragande till en mycket trevlig kväll var 
också att stugan blev fullsatt med folk och stämning var 
kanon. Jag tror möjligen att bidragande var också att 
man valt just 12:e och inte 13:e som kväll att fira, den 
13:e tror jag många har andra Lucia aktiviteter. Utte fick 
vara med i tåget och verkade tycka att husse och resten 
av gänget måste ha varit utsatta för någon sorts droger 
eller uppåt tjack, han låg lugnt kvar i husses famn och 
inväntade att allt skulle bli normalt igen. Det togs en del 
kort varav några hamnade på Facebook, antagligen 
som varnande exempel inför kommande firanden . 
Hoppas vi kan fortsätta att ha detta som en 
återkommande tradition på klubben. 
 
Tidigare i år hade vi vårt årliga läger på Halen utanför 
Olofström. Sammanfattningsvis kan man säga att det 
var det bästa lägret på flera år. Anledningarna är flera 
men viktigast var bra väder, många deltagare och hög 
stämning. Husvagnarna får en egen plan att ligga på 
vilket är mycket praktiskt ur flera synvinklar. Vi på 
söksidan hade med oss deltagare från Halmstad som 
kände till några rutor vi inte varit på tidigare.  Dessutom 
blev vi två grupper som skiftade områden. Glädjande 
nog var det också ganska många spårekipage som 
verkade ha väldigt bra träningar. Dilemmat när man 
skall rapportera sådant här och tävlingsaktiviteter att 
man bäst följer det man själv ägnar sig åt. Kvällarna 
måste också nämnas där våra maestros i sång och 
visor Lena och Lisa som vanligt fick oss alla att sjunga 
diverse i Lomma BK världskända visor som t.ex. 
”Krågan”. Jag är ganska säker på att alla deltagarna på 
lägret åkte hem med ett leende på läpparna och 
känslan av att nästa år träffas på Halen igen. Nu är 
alltså utmaningen att ha ett minst lika bra läger 2014 . 
Den nye arrendatorn som driver Halen är väldigt positiv 
till hundläger och bemöter oss väldigt trevligt. Det gäller 
även att bevara detta framledes genom att även vi 
sköter oss utan att de andra camparna får anledning att 
klaga. 
 
På senare tid har några andra namn påverkat oss som 
t.ex. ”Sven”. Man kan väl lindrigt påstå att det blåste 
som fan själv under några dagar. Som väl flera har sett 
så hände det en del även på vårt klubbområde, ett stort 
träd mellan planerna trillade tillsammans med lite andra 
större grenar plus en del annat. Det var sannolikt tur att 
vi fick på nytt tak över gräsklipparen annars hade nog 
den stått under bar himmel. Ingen nappade på vårt 
försök att ta det fallna som ved så Rolle och jag har fått 
sätta igång upprensningsaktion. Det mesta är nu röjt 
men det finns lite kvar att göra vilket förhoppningsvis 
skall bli klart före årsskiftet om inte vintern och vädret 

sätter några hinder. Stormen gjorde också oss 
medvetna om att belysningen på planen måste rustas 
upp. Trästolparna på den nedre planen måste bytas ut 
och kabeln grävas ner. Strålkastarna på den stora 
planen måste troligen bytas ut efterhand. Att ha bra ljus 
på planen är lika viktigt som att ha fungerande 
gräsklippning m.m, utan ljus ingen aktivitet på vintern. 
Med tanke på det jag skrivit tidigare om angående ev. 
inköp av området från Lomma Kommun och en 
nödvändig upprustning av klubbstugan, så får vi se hur 
mycket vi kan få ut av de medel som klubben har 
tillgång till. Kanske får vi ta fram någon form av 
prioriteringslista. Vi hoppas att en del av er medlemmar 
kan bidra med lite insatser (arbetsmässiga) i detta. 
Hörde precis också att det var problem med läckande 
tak på ungdomarnas stuga, så nog finns det saker som 
måste fixas lite varstans. 
 
På tal om ungdomar så har det precis nu i slutändan av 
året blivit klart med att vår ungdomsavdelning startar 
upp igen. Vi i styrelsen är mycket glada för det och 
hoppas att dom kommer igång på ett bra sätt och kan 
etablera sig på allvar under 2014. Det har visat sig på 
flera klubbar i värt område att det inte är så lätt att hålla 
igång en bra ungdomsverksamhet så vi hoppas 
verkligen att det skall lyckas i Lomma. 
 
Liksom tidigare så fortsätter våra aktiva inom agility att 
visa framfötterna. Allt man hör och ser från dom är 
positivt och väldigt kul för klubben. Från årsskiftet så 
tillhör agility en ny organisation direkt under SKK. 
Många diskussioner har föregått detta och SBK har inte 
varit positiva till denna utveckling, men de flesta 
inblandade påstår att inga större förändringar kommer 
att ske i det vardagliga praktiska arbetet. Jag hoppas 
innerligt att dom har rätt men vi får avvakta och se. I 
Lomma känns det som att vi alla tillsammans är en stor 
familj som stöttar varandra och jag hoppas och tror att 
det skall förbli så oberoende av hur man trollar med 
organisationen i de övre skikten. Även bruksfolket har 
kommit igång. Vi på söksidan har fått några 
uppflyttningar och det kanske allra mest glädjande just 
nu är att Roland Jönsson med Bessie både har kommit 
igång i elit sök och etablerat sig där genom några 
resultat på cert-nivå. Det syns tydligt i våra barometrar 
för 2013 att tävlandet har ökat och det bådar mycket 
gott inför 2014. Min egen målsättning att Utte skulle 
vara uppflyttad till elit under 2013 sprack tyvärr. Vi hade 
inte riktigt den tur och det flyt som man måste ha för att 
lyckas. Men nu finslipar vi inför vårens tävlingar och 
hoppas på lite mer flyt. Sådant tillhör sportens väsen 
och man kan bara försöka analysera utvecklingen och 
rätta träningen efter detta. 
 
Klubbens Facebook sida har blivit uppmärksammad av 
många vilket också är ett mycket glädjande tecken. 
Glöm dock inte att besöka hemsidan emellanåt där all 



  Uppnosat  
Infoblad för Lomma BK:s medlemmar Nr.4  2013  

 

Sida 2/3 

information om vad som händer på klubben finns. Vår 
webbmaster Helene fortsätter med den äran att hålla 
igång allt detta. Kolla informationen inför årsmötet och 
kom gärna till mötet. Årsmötet är klubbens viktigaste 
möte på året där bl.a. budget, styrelse, m.m. fastställs 
för kommande år. 
 
Sist med inte minst så vill jag på hela styrelsens vägnar 
tacka alla som bidragit till klubbens verksamhet under 
året och önska alla  
 
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR! 
Nu tar vi nya tag 2014  
Jan A. 
 
AGILITYSEKTORN 
Klubbmästerskap Agility  

KM:et gick av stapeln en riktigt solig och härlig dag, vår 
domare Magnus Andkvist, hade som vanligt gjort banor 
till oss som var riktigt utmanande men det är ju så det 
ska vara! 
Vi slog rekord i deltagande – 21 ekipage! Det som kan 
understrykas är att det fanns deltagare med som endast 
hade gått en grundkurs och det kan vi tacka våra 
fantastiska instruktörer för . Striden var hård och till 
sist som slutgiltig segare stod Katarina König Morin 
med Greenponds Morris, grattis till dem!, 2:a Ingrid 
Borg Vogel med Sandskogens Amika och 3:a Frida 
Nilsson med Lucas.  

 
 
Tre-klubbs-tävling agility ( Lomma, Lund och Oxie) 

Under året har vi haft sammanlagt 6 deltävlingar, den 
sista deltävlingen var i Lomma den 23.10, slutresultat 
hittas på Oxie BKs hemsida (oxiebk.com)! Vinnarna 

korades och tävlingen avslutades med en gemensam 
stor prisutdelning och med god mat för alla! Datum för 
vårens tävlingar kommer så småningom, anmäl er via 
http://agilitytavling.wordpress.com/  
Reglerna kommer också att revideras inför nästa år så 
det blir lite lättare att räkna samman resultaten. 
 
Vinterträning agility och julklappshoppet! 
Vi är ett gäng som tränar flitigt under vinter (nov-mars) i 
en inomhushall vid Center Syd. Det är verkligen guld 
värt att få träna inomhus under denna mörka årstid, det 
gör också att våra hundar är i full gång när tävlingarna 
startar på våren. För att delta är kravet att man antingen 
tävlar aktivt eller har som mål att tävla. De två 
grupperna är fulltaliga men man kan ställa sig på 
reservlista, maila agility@lommabk.com  
Den 18 dec. har vi bjudit in Lunds BKs träningsgrupp till 
ett julklappshopp, det kommer att bli ett 60-tal starter 
med julmusik, tomteutklädda förare och hundar, massor 
av julfika och slutligen en stor julklappsutdelning! 
 
Nyutbildad tävlingsledare 
Grattis Christopher Nilsson som under senhösten gick 
utbildning till tävlingsledare i Agility, teorin är klar - 
examensprovet blir den 28.12 vilket kommer att gå 
galant! 
 

Agilitybarometer 2013 

1 Ingrid Borg Vogel och Ully     69 p 
2 Katarin König Morin och Mirre       65 p 

3 Katarin König Morin och Morris      63 p 

4 Marie Staberg och Kalle    62 p 

5 Marie Staberg och Isa 48 p 
6 Ingrid Borg Vogel och Amika    40 p 

7 Åsa Kjärkner och Trinny 31 p 

8 Peter Waldholm och Baily      27 p 

9 Ingrid Borg Vogel och Tifa     21 p 
10 Peter Waldholm och Snobben     13 p 

 

Agilityekipagen i Lomma BK har verkligen visat 
framfötterna det här året på tävlingsbanan och 
resultatet från barometern visar det. Vi har haft 
sammanlagt c:a 150 resultat inlämnade varav varje 
förare med resp. hund får tillgodoräkna sig de 10 bästa 
resultaten under verksamhetsåret. 
Att vi har fyra ekipage som kommit upp i mer än 60 
poäng är stort, det innebär att medelresultatet är minst 
6 p. Får att nå 6 p måste du ha haft 0 hinderfel, 0 
vägransfel och inga tidsfel, det räcker inte utan 
dessutom måste man ha kommit bland de 15 % (klass 
1) resp 10 % (klass 2) bästa av de som startar i din 
klass för att få ”pinne” och det är det den tävlande får 6 
p för inom Lomma BK. Hurra för våra duktiga 
tävlingsekipage – bra jobbat! 
 
 
 

http://agilitytavling.wordpress.com/
mailto:agility@lommabk.com
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LOMMA HUNDUNGDOM 

Som vice ordf. Jan nämner i sin spalt, så har Lomma 
Hundungdom vaknat till liv. Det finns en länk från 
hemsidan till deras fina hemsida - http://lommahu.se. 
Gå in och kolla – där händer jättemycket  
 
TÄVLINGSSEKTORN 

Tävlingssäsongen avslutades med ett klubbmästerskap 
i lydnad och bruks. Om man ville vara med om att 
kämpa om de åtråvärda klubbmästartitlarna, fick man 
vara beredd på att också vara funktionär.  
I KM Lydnad tävlar vi enligt officiella regler. Lilla KM är 
öppet för de som tävlar i klass 1 och 2 och Stora KM för 
de som tävlar i trean och elit. 
 
KM bruks är enligt ”hemmagjorda” regler, där vi har tagit 
bort ”huvudmomentet”, d v s spår och sök. I Lilla KM 
Bruks ingick lydnad och budföring enligt AKL-regler 
samt ett uppletande i en något mindre ruta än vanligt 
(25x50 m). Till stora KM Bruks hade vi inga 
anmälningar, men här ingår lydnad enligt HKL + 
stegklättring, budföring enligt LKL samt uppletande 
enligt HKL. Dock inga skott på platsliggning och 
budföring.  
Tyvärr råkade datum för KM infalla samtidigt som en 
populär söktävling i distriktet, så det blev inte så många 
anmälningar som vi hoppats på. Men de som deltog 
kämpade väl och vädrets makter var på vår sida. 

   
Från höger: Ann-Marie och Una, Lilla KM Bruks, vår 
domare Anna-Kerstin Svensson, Malin och Vilja, KM 
Lydnad och Helene och Lykke, Lilla KM Lydnad. 
 
GRATTIS 
Uppflyttningar 

 Annelie Jönsson och Speja  – uppflytt EKL Sök 
 Jessica Carling och Kajsa  – uppflytt EKL Spår 
 Roland Ohlsson och Roxie – uppflytt HKL Spår 
 Yvonne Rosberg och Abby – uppflytt HKL Sök 
 Ann-Marie Jönsson och Una – uppflytt LKL Spår 
 Petra Forsell och Clara – uppflytt lydnad 2  
 Petra Forsell och Clara  – uppflytt lydnad 3 
 Yvonne Rosberg och Abby – uppflytt lydnad Elit 
 Helene Jonsson och Lykke – uppflytt lydnad 3 

Övrigt att gratulera 

 Petra och Clara  – LP1 
 Roland Jönsson och Bessy CPx3 Sök 
 Ann-Marie och Una – Klubbmästare Lilla Bruks 
 Malin och Vilja – Klubbmästare Lydnad 
 Helene och Lykke  – Klubbmästare Lilla Lydnad 
 Katarina och Morris – Klubbmästare Agility 
 
BAROMETERN 
 

Bruksbarometer 2013 

1 Roland Jönsson och Bessy      26 p 

2 Helene Jonsson och Lykke 23 p 

3 Annelie Jönsson och Speja  21 p 
3 Jessica Carling och Kajsa      21 p 

5 Kenneth Jönsson och Imsa      16 p 

6 Ann-Marie Jönsson och Una      13 p 

7 Kenneth Lindsjö och Uncas 10 p 
8 Pia Sindahl och Callmo 8 p 

8 Jan Andersson och Utte        8 p 

10 Yvonne Rosberg och Abby 7 p 

11 Leena Lagerstedt och Timmy        4 p 
12 Jessica Nyström och Nelson 3 p 

 
Lydnadsbarometer 2013 

1 Yvonne Rosberg och Abby      56 p 
2 Petra Forsell och Ebba      46 p 

3 Jessica Carling och Kajsa      35 p 

4 Helene Jonsson och Lykke      34 p 

5 Petra Forsell och Clara 32 p 
6 Magdalena Andersson och Nova      26 p 

7 Malin Elving och Vilja 21 p 

8 Pia Sindahl och Calmmo      20 p 

9 Lotta Pettersson och Pärla      18 p 
10 Janette Ågren och Taffy      14 p 

11 Mumme Pfeiffer och Tosca      13 p 

12 Jessica Nyström och Nelson 10 p 
 
ÅRSMÖTE 

Fredagen den 14/2 är det dags för årsmöte. Platsen är 
klubbstugan. Mer information kommer inom kort på 
hemsidan. 
 
UPPNOSAT – INFOBLAD 

Nästa nummer av Uppnosat kommer ut i slutet av mars 
alt. början av april 2014. Manusstopp är den 15 mars. 

Bidrag skickar du till hemsidan@lommabk.com 

GOTT NYTT ÅR! 

  /Helene 

http://lommahu.se/
mailto:hemsidan@lommabk.com

