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FRÅN STYRELSEN/VICE ORDFÖRANDE 

Så då är vi igång med 2014. Inför detta år drabbades vi 
av några problem som vi delvis haft på känn att det 
kunde hända och dels inte kunde påverka alls. En av 
dessa saker upptäcktes främst av det väldigt positiva 
faktum att vi blivit med ungdomsorganisation. När dom 
skulle ta ”sin” stuga i besittning så visade det sig att 
taket var väldigt dåligt och läckte in vatten. Styrelsen 
drog direkt igång en utredning, främst genom Conny 
Borgs försorg, vad som måste göras och kontaktade 
vårt försäkringsbolag. Under denna hantering kom vi 
även in på andra saker som måste upprustas på 
klubben. Efter många långa debatter blev vi överens om 
att detta år anslå 150000 av våra fonderade medel för 
att genomföra en del nödvändiga upprustningar av 
stugor och område. Detta blev senare godkänt på vårt 
årsmöte. Möjligen kommer vi att behöva utnyttja något 
mer men då kommer det att tas upp på ett ordinarie 
medlemsmöte. Enligt mitt sätt att se det tycker jag det 
är just sådana här saker man skall använda sparade 
medel i klubben till. 
 
Vad är det då som vi tänker fixa under året? Först och 
främst är det ungdomarnas stuga som jag redan nämnt. 
Här pågår just nu renovering och yttertaket är klart. Inre 
arbeten är igång och detta kommer förhoppningsvis att 
bli helt klart senare under våren så att ungdomarna kan 
flytta in i ett nyrenoverat hus. Senare kommer vi att 
försöka få stugan målad utvändigt också. 
 
En upprustning av belysningen på planen är genomförd. 
Flertalet av de gamla armaturerna har bytts ut på 
huvudplanen. Resterande kommer att bytas när de 
slutar fungera. På de nedre planen valde vi att byta 
elledningarna för att säkerställa funktionen. De gamla 
trästolparna kommer att bytas då ägande av denna plan 
förhoppningsvis övergår till oss. Vi vill innan dess inte 
lägga för mycket pengar på den belysningen. Allas vår 
Conny har fixat till det mesta av detta vilket vi väldigt 
tacksamma för. Ni kanske har märkt att vid en del 
tillfällen har en del av belysningen slocknat vilket beror 
på att säkring har gått. En justering av el-belastningen 
kommer att göras. 
 
Senare år har vi haft en hel del diskussioner om hur vi 
skall göra med vår klubbstuga. Skall den bytas ut mot 
en annan eller skall vi rusta upp den vi har? Vi har 
kommit fram till att med de resurser klubben har så är 
den enda vettiga lösningen att rusta upp vår stuga. Jag 
har fått i uppdrag av styrelsen att diskutera med Janne 
Nilsson (pappa till Christoffer i agility gänget) som driver 
Hofterups glasmästeri vad han kan bidra med. En av de 
viktigaste sakerna är nämligen att byta ut flertalet av 
fönstren i stugan, vilket nu också är under planering. Vi 
kommer även att byta ytterdörrarna och sätta in kodlås. 
En gammal önskedröm är även att få till ett trädäck 
utanför stugan med tak, men det får vi troligen planera 
för kommande år, det ryms f.n. inte inom de avsatta 
medlen.  

Vi har också planerat är att ta ner de två träden som 
står alldeles till vänster om stugan och som lutar in över 
taket. Här har vi en entreprenör engagerad som skall 
fixa detta ganska snart hoppas vi (kanske klart när detta 
kommer ut). 
 
Som ni förstår så har styrelsen jobbat hårt med detta för 
vi vill utnyttja de resurser klubben har så bra som 
möjligt samtidigt som att alla medlemmar skall känna 
trivsel när man vistas på klubben. Vi har planerat en 
städkväll på klubben där vi hoppas att många av er 
medlemmar dyker upp och bidrar med en hjälpande 
hand. Kolla på hemsidan. Trots allt finns det även en 
hel del andra mindre saker som också behöver 
åtgärdas. 
 
Vi har precis haft årets första bruksprov, som är Sök 
alla klasser. Det blev två grupper med elitklass i en 
grupp och lägre/högre klass i en grupp. För elitklass 
hittade vi en ruta som var mycket bra och 
utslagsgivande. Några ansåg att denna ruta borde 
användas under SM 2015, vilket är ett mycket bra 
betyg. Vill i detta sammanhang rikta ett varmt tack till 
Dante och Kerstin Boschian som fixar mark till oss, utan 
deras insats skulle vi inte kunna erbjuda dessa rutor. 
Lägre och högre klass hade också en mycket bra ruta 
på våra Fulltofta marker. Alla funktionärer från klubben 
gjorde en fantastisk insats och skall ha ett stort tack. Ett 
särskilt tack riktas till Lisa och Lena i köket som gjort 
otroligt gott käk. I kommentarerna från tävlande och 
domare märktes att alla varit väldigt nöjda med vår 
tävling och man känner sig stolt som medlem i Lomma 
BK . 
 
Snart kommer det att sjuda av liv på klubben då 
kurserna kommer igång. Vi kommer säkert detta år 
också att märka av vår nystartade ungdomsavdelning. 
Dom har redan fått igång flera aktiviteter med många 
deltagare. Det kan tidvis kanske betyda en viss trängsel 
på området men efterhand kommer planeringen att bli 
bättre. Vi vill att alla aktiviteter skall kunna bedriva sin 
verksamhet på klubben och lyckligtvis har vi tillgång till 
en ganska stor yta så det bör inte bli något problem. 
 
Jag brukar skriva lite om Uttes utveckling som sökhund 
av den mindre storleken. Året kunde ha börjat bättre 
kan man lugnt säga. Efter att ha tränat ganska flitigt 
under vintern var vi anmälda till årets första prov i 
Svedala i högre klass. Veckan före tävlingen gick 
lydnadsdelen in i någon konstig vägg som jag inte hittat 
någon förklaring till, vilket gjorde att vi tvingades lämna 
återbud. Dessbättre verkar denna svacka vara avklarad 
nu så vi satsar vidare mot att försöka komma upp till 
elitklass . 
 
Ha en riktigt fin vår med många fina hundaktiviteter så 
ses vi på klubben . 
 
Jan A. 
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ORDFÖRANDE HAR ORDET 

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 
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 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 och pga 
att de vill ge kontraorder, så bokas mer mark än vad de 
utnyttjar. Sedan så finns det fler frivilligorganisationer än 
SBK som utnyttjar marken. En klar indikation gavs från 
Staben: Häng inte upp SBK:s tränings- 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 vår. Kom ihåg att det 
blir MYCKET varmt i bilen, även om inte solen är 
framme. 
/Anna-Kari 
 
AGILITYKOMMITTÈN 

Kursstart agility: 31.3 forts.kurs, 1.4 grundkurs, 2.4 
tävlingskurs, 3.4 förberedande tävlingskurs 
Datum för årets tre klubbs tränings-tävlingar agility: 16.4 
Lomma, 22.5 Lund, 10.6 Oxie, 27.8 Lomma, 18.9 Lund, 
12.3 Oxie – avslut. 
All anmälan till: http://agilitytavling.wordpress.com/  

Officiell agility-tävling 140426, klass 1 och 2, inbjudan 
ligger ute på hemsida och på SBK-tävling. 
Vill du hjälpa till som funktionär?: Anmäl dig till 
agility@lommabk.com  
 

 
Agilitybarometer 2013 

1 Marie Staberg och Kalle    14 p 

2 Ingrid Borg Vogel och Ully     9 p 
 
 
TÄVLINGSKOMMITTÈN 
Det nya året startade upp med att distriktet hade 
funktionärsträff i Revinge för alla tävlingsledare i bruks 
och lydnad samt dito domare. Lomma representerades 
av Mari Kjellkvist, bruks, och undertecknad för 
lydnaden. Tillsammans genomförde vi sedan en 
informationskväll på Lomma BK för alla medlemmar och 
glädjande nog var den ganska välbesökt och det var 
intressant att ta del av alla kloka synpunkter från vara 
medlemmar. Det har även varit en funktionärsträff för 
tävlings-sekreterare där tyvärr ingen representant var 
med från Lomma. 
 
Den första tävlingen är genomförd och avlöpte väl. Det 
var en trevlig dag med många duktiga tävlande men 
även många duktiga funktionärer och trots lite manfall 
genomfördes tävlingen med glada miner hos alla. Vi fick 
mycket beröm för den mark man använde i elit sök. 
Domarna tackade för en väl genomförd tävling med 
mycket hjälpsamma och glada funktionärer. Man blir så 
stolt över vår klubb. 

 
Prispallen Sök Elit 
 
Nästa tävling i kalendern för Lommas del är akl 
sök/spår, närmare bestämt den 11 maj. Marken är inte 
helt klar i skrivande stund men hoppet finns kvar att vi 
skall lyckas hitta bra mark även denna gång. 
 
Arbetet med reglementet för bruks och lydnadstävlingar 
har börjat centralt. Nuvarande regler gäller fram till 
2016-12-31. Man vill gärna få in idéer och synpunkter 

http://agilitytavling.wordpress.com/
mailto:agility@lommabk.com
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från de olika bruksklubbarna. Med anledning av detta 
kommer vi att ha träff framåt nästa vinter där vi slår våra 
kloka huvuden ihop och kommer med kreativa och 
genomförbara synpunkter och önskemål. Börja alltså 
redan nu fundera på om du har något att bidra med. 
 
Vi vill passa på att önska alla Lommas tävlingsekipage 
lycka till under hela 2014. Glöm inte anmäla er till 
Barometern, ni som tävlar för Lomma. 
 
TK vill tacka alla funktionärer som ställer upp i stort som 
smått. Utan er kan vi inte genomföra våra tävlingar som 
vi gör. Att vi dessutom genomför tävling efter tävling 
med många lovord gör vårt jobb mycket roligare. Vill du 
vara med men kanske inte känner att du blir tillfrågad 
eller delaktig, tveka inte att skicka ett mail till 
ts@lommabk.com. Vi tar tacksamt emot all hjälp och ju 
fler vi är desto mindre belastning på var och en. 
/Yvonne   
 
MENTALKOMMITTÉN 

Årets första mentalbeskrivning gick av stapeln lördagen 
den 15 mars 2014. Där deltog en av klubbens 
medlemmar med sin hund och hon har här lämnat en 
beskrivning över sin upplevelse! Se nedan. 
 
Följande datum arrangerar vi mentalprov: 
140413 Korning (mentaltest + exteriörbeskrivning) 
140421 Mentalbeskrivning/uppfödare (2 lediga platser!) 
140504 Mentalbeskrivning/uppfödare (ev lediga platser) 
140517 Mentalbeskrivning (Anmälan är öppen) 
140615 Mentalbeskrivning/uppfödare (ev lediga platser) 
140906 Mentalbeskrivning (Anmälan är öppen) 
141011 Mentalbeskrivning (Anmälan är öppen) 
141109 Mentaltest (Anmälan är öppen) 
Obs! All anmälan sker from 140101 via SBK tävling. 
Frågor/intresserad av plats på uppfödar-MH? Kontakta 
Ingrid – mentalitet@lommabk.com  
 
MH-TEST 2014-03-15 
Min lille Sid var anmäld till MH-Test i Lomma. Jag såg 
fram emot detta med bävan. Min lille bebis… Hur skulle 
han överleva allt detta hemska? Detta gör jag bara för 
att jag måste, var min inställning. Annars kan vi ju inte 
tävla vidare upp i bruksklasserna, vilket är målet! Vi 
hade startnummer 1, vilket var bra, för då hann jag inte 
stressa upp mig ännu mer. 
 
Vi gick ut i Furet där Roland, som var Testledare för 
dagen, stod och väntade på oss. Första övningen är att 
hälsa och bli hanterad av en främmande person, vilket 
inte är Sids favoritsyssla. Men han fixade det! Inte det 
roligaste man kan göra en lördags-morgon, men säger 
de att jag ska göra detta, så gör jag det, tänkte nog Sid. 
Sedan skulle vi leka! Om det är något Sid kan här i livet, 
så är det att leka! Nu började det likna något! Vidare till 
trasan som åkte iväg i spännande rörelser. Han var 
”liite” tveksam till detta. Men när trasan hade åkt klart, 
så var den lite mer intressant och han klarade den 

övningen också! Matte börjar slappna av! Det var inte 
den katastrofstarten jag hade ställt in mig på! 
 
Aktivitet (alltså passivitiet) stod som nästa övning, Gäsp 
hur ”tradit” kan det bli? Matte bara står ju där! Får väl 
göra detsamma då… 
 
Sen avståndsleken. Vi har tränat Sök i lite mer än ett år 
nu, så nu kände han igen sig! ”Now we are talking”! 
Kutade ut till Lotta som hade en jättekul trasa att kampa 
med, så in till matte med den! Lotta tjoade och gick på, 
men om Sid får välja mellan matte och Lotta, så år valet 
enkelt   
Så var det dags! Overallen! Här trodde jag att min lille 
Sid skulle ramla ihop i en hög. Han ryckte till, det gjorde 
han, men sen inget mer. Promenad fram och tillbaks, 
förbi overallen, ingen reaktion! Piuuhhh! (mattes 
reaktion, alltså!) 
 
Skramlet! Hjälp vad det skramlade. Han for iväg en bit, 
men matte verkade ju lugn. Kom tillbaks, stod en stund 
och funderade, men gick till slut fram och kollade av 
oljudet. Efteråt ingen reaktion när vi gick förbi. 
 
Sista prövningen var spökena! Jag hade målat upp en 
inre bild om hur det skulle gå men det var inte det som 
verkligen hände! Sid stod helt lugnt och kollade in de 
märkliga figurerna som kom fram från buskarna. Han 
hade väl lite överslagshandlingar, men tog det med 
överraskande stort lugn! Men när jag släppte honom, 
var han tvungen att ta en liten repa och avreagera sig! 
Sen följde han fint med fram till spöke nr 1 och tog av 
henne huvan. Det var ju roliga Lotta! Spöke nr 2 var inte 
lika spännande, men han hälsade ändå fint på Patrik. 
Så tillbaks till starten för lite avslutande lek! Det han är 
bäst på  Vi avstod skotten då vi inte är riktigt i hamn 
med hur jag vill ha det. 
 
MEN vad denna lilla 
hund överraskade sin 
matte! Han gick från att 
vara min lille bebis till en 
stabil kille, som inte alls 
behöver daltas med så 
mycket!! Nu är jag en 
ännu stoltare ägare till 
Time2Learn Sid – nu 
med känd mental status! 
 
TACK MH-gänget i 
Lomma för ett väldigt 
trevligt MH! 
 
/Lisa och Sid 
 
 
 
 
 

mailto:ts@lommabk.com
mailto:mentalitet@lommabk.com
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BAROMETERN 

Lydnadsbarometer 2014 

1 Yvonne Rosberg och Abby      4 p 
 
GRATTIS 

 Roland och Bessy – Bästa brukshund 2013 
 Annelie och Speja – Bästa sökhund 2013 
 Jessica och Kajsa – Bästa spårhund 2013 
 Yvonne och Abby – Vinnare av lydnadsbarometern 
 Roland och Bessy – Vinnare av bruksbarometern 
 Ingrid och Ully – Vinnare av agilitybarometern 
 
UPPNOSAT 
 
Resultat från utställning  

2014-03-15, KHKG Köge Danmark–utställning x 2 
Sandskogens Amika, dubbel-BIR, klubbchampion, först 
BIS-3 och sedan BEST IN SHOW. Sandskogens Dexi, 
dubbel valp-BIR, först valp-BIS-3 och sedan valp-BIS-2. 
Handler: Conny Borg, uppfödare och ägare till båda 
hundarna! 

 
Amika – BEST IN SHOW! 
 
Städdag 

Torsdagen den 10 april röjer och städar vi i och runt 
klubbstugan. Ju fler som hjälper till desto snabbare går 
det och desto roligare är det. Vi börjar ca 18:00, men 
har ”drop-in”, så kom när du kan. 
 
Träningstävlingar 

I samarbete med brukshundklubbarna i Lund, Veberöd, 
Sjöbo och Skurup ordnar vi träningstävlingar i lydnad 
och brukslydnad. Vi i Lomma BK arrangerar den 7 april. 
För övriga datum se hemsidan. 
 
Klubbläger 

Boka in fredag 26/9 till söndag 28/9 i din almanacka! Då 
blir det klubbläger i Halen. Spår och sök och kanske 
lydnad och agility och en fantastiskt härlig natur. Mer 
information och anmälningsformulär kommer på 
hemsidan inom kort.  
 
 
 

Tävlingslydnadskurs 

Under hösten 2013 påbörjade jag (Helene) min 
utbildning till Tävlingslydnadsinstruktör. Det har varit en 
fantastiskt rolig och givande kurs, som inte är slut än. 
 
I kursplanen ingår att jag ska hålla en kurs i 
tävlingslydnad, med inriktning på belöningsträning. 
Kursen startade redan i februari, eftersom den ska vara 
klar innan min examination, som är den 17 maj. 
Jag har haft turen att få ett gäng trevliga människor och 
hundar som elever. De går in för träningen med liv och 
lust och gör stora framsteg från gång till gång. 
 
Efter 5 gånger märks en klar skillnad på stadgan i t ex 
platsliggning och engagemanget i linförighet, vilket 
bådar gott för debuten i lydnadsringen. 
 
På bilden nedan syns Filip och Lexus, Marina och Edit 
och Marita och Harley. Övriga deltagare är Ann och 
Selma, Elisabeth och Zampa, Lena och Ture och Mari 
och Glittra.

 
 
Medlemsmöte 
Torsdagen den 24 april kl 19:00 i Klubbstugan. Kom 
och gör din röst hörd! 
 
Ny kassör 
Vi har fått en ny kassör tillika styrelseledamot, nämligen 
Lena Hodder. Lena tränar spår och lydnad med sin 
Norwichterrier Ture. 
 
Nästa nummer av Uppnosat kommer ut i slutet av juni 
2014. Manusstopp är den 5 juni. 

Bidrag skickar du till 
hemsidan@lommabk.com 

 /Helene 

mailto:hemsidan@lommabk.com

