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VICE ORDFÖRANDE INFORMERAR 

Hösten har gjort sitt inträde och med den så är alla 
aktiviteter igång på klubben igen. Precis i skrivande 
stund så är jag hemkommen från vårt klubbläger på 
Halen. Som vanligt en mycket trevlig weekend med 
massor av hundträning och samkväm på kvällarna. Vi 
var elva sökekipage och två spårekipage på årets läger 
och givetvis diskuterades hur vi kan locka fler 
spårmänniskor och även kanske lydnadsekipage till vårt 
läger. I fjol var vi totalt riktigt många och summeringen 
då var att det var ett av de bästa klubblägren vi haft. I år 
var vi tyvärr tillbaks på en lägre nivå och vi måste hitta 
lösningen på hur vi kan få detta till ett verkligt klubbläger 
utan att administrationen blir för tung. Kanske just i år 
så hade det blivit problem med fler spårhundar eftersom 
det visade sig när vi kom dit att Markaryds 
brukshundklubb också var på plats med ett antal 
spårhundar. Hade vi varit lika många som i fjol så hade 
helt enkelt inte markerna räckt till. Vi får se hur vi inför 
kommande år skall hantera detta. En av fördelarna med 
vårt läger tycker jag är att det är väldigt enkelt i sin 
uppbyggnad med ett minimum av administrerande. Det 
finns i dagsläget flera funderingar allt ifrån att lägga ner 
som klubbläger till att ta in instruktörer (med då 
medföljande kostnader). Kom gärna med förslag till 
styrelsen, vi har nu ett år på oss att fundera tills det ev. 
är dags igen. Själv tycker jag att den nuvarande formen 
är bra men att vi kanske skall förbereda lägret på ett 
annat sätt. 
 
Annars har det under sensommaren varit en del större 
arrangemang i vår hundvärld. SM för lydnads och agility 
hundar, SM för bruks och IPO hundar, VM för IPO 
hundar, SM för Rally hundar och Nordiska för bruks och 
IPO hundar. Det finns kanske några till som jag missat 
men visst kan man säga att det varit stora aktiviteter. 
Man kan tycka (och det har jag gjort länge) att det borde 
finnas lite rapporter i dagspress, radio eller TV runt 
detta men icke, förutom kanske mycket marginella 
omnämnanden. Tar man t.ex. VM för IPO hundar i 
Malmö där det fanns deltagare från nästan 40 nationer 
så är det konstigt att det inte syns mer. Nu är säkert en 
del vårt eget fel att vi inte förmår att föra ut budskapet 
men ändå. Visst är det häftigt att man kan samla 
deltagare med sina hundar från nästan 40 länder på ett 
och samma ställe för att tävla mot varandra. För många 
långväga gäster är det säkert en besvärlig hantering 
med allt som behövs för att komma hit och sedan 
återvända hem igen, men ändå är man beredd att 
genomföra det. 
 
De flesta som är på klubben har sett att det kommit upp 
ett staket under sommaren, vilket är efterlängtat och 
väldigt bra. Nu är nästan hela vårt område inhägnat. 
Ungdomarnas stuga har blivit målad. Det finns 
fortfarande några fönster och dörrar som skall bytas och 
vi hoppas att det kan ske innan vinterns intåg. Detta år 
har vi gjort mer upprustningar än på många år vilket då 
också samtidigt har tärt en del på klubbens kapital, men 

det är just till sådant här vi skall kunna använda 
sparade medel för att vi skall ha en trevlig och välskött 
klubb att vistas på. Ett stort tack till alla som på olika 
sätt hjälpt till i detta arbete. 
 
På det övergripande SBK planet diskuteras just nu en 
ny dressyrpolicy som skall spridas ut i landet. Jag har 
själv lite svårt att greppa vad det innebär men antar att 
det klarnar under hösten vintern. Antar att den skall 
beskriva lite ramverk kring hur vi skall umgås med våra 
hundar generellt och i synnerhet då vi tränar dom.  
/Jan A. 
 
TÄVLINGSKOMMITTÈN 
I skrivande stund har vi en sista tävling framför oss innan 
årets officiella tävlingar är slut i Bruks och Lydnad för 
Lomma BK. Kvar är lydnadstävlingen - söndag den 12 
oktober. Kom gärna och titta. 
 
Regelrevideringsarbetet går vidare och Distrikt Skåne 
har nu enats om gemensamma förslag på ändringar som 
kommer vidarebefordras till nästa instans. Det är bra att 
man får vara med och påverka och vi hoppas att vår 
stämma skall göra sig hörd på något sätt i slutresultatet. 
De nya reglerna skall gälla från den 1 januari 2017. 
 
Den 26 oktober kör vi vårt klubbmästerskap. Du kan 

välja mellan bruks, lydnad och agility. Domare i Bruks 
och Lydnad är i år Ingvar Klang. Vi ser fram emot en kul 
dag med många bra tävlingsprestationer. Lomma BK har 
många tävlande för klubben och många av dessa har 
visat mycket bra resultat under året. Kom och kämpa om 
titeln Klubbmästare! 
 
Tävlingskommittén jobbar för att Lomma BK skall kunna 
hålla sina tävlingar. Vi träffas en gång mellan varje 
tävlingstillfälle. Vi håller koll, så gott vi kan, på allt som 
rör tävlingsverksamheten i bruks och lydnad. Vi efterlyser 
fler som känner att det är kul med tävling och vill hjälpa 
till så klubben kan hålla fortsatt bra tävlingar som lockar 
flera och fler tävlande. Är vi flera blir trycket mindre på 
var och en. Just nu är vi fyra personer men vill gärna bli 
en eller två till. Välkommen att kontakta undertecknad 
eller maila ts@lommabk.com  
Vill du hellre jobba direkt med en tävling kan du göra det 
som funktionär. Finns olika roller och allra viktigast är 
våra tävlingssekreterare och tävlingsledare som håller i 
en tävling och ser till att allt finns och fungerar på 
tävlingsdagen. Ovärderliga för oss men allt för få till 
antalet. Vill du bli tävlingsledare eller tävlingssekreterare 
i lydnad och/eller bruks? Utbildningar hålls med jämna 
mellanrum. Kontakta TS på mailen ts@lommabk.com 
om du är intresserad.  
 
Tänk på att all ideell verksamhet behöver frivilliga som 
arbetar för det gemensamma intresset. 
 
TK/Yvonne 
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AGILITYKOMMITTÈN 

 
Guldagility i Kalmar juli 2014! 

Vi var ett glatt gäng som for iväg och tävlade i dagarna 
fyra på Guldagility i Kalmar. 
Deltog gjorde domare och tävlande från hela Europa, 
drygt 8000 med c:a 2000 deltagare! 
Alla klasser och storlekar tävlade på 5 banor samtidigt, 
det var en fest utan like och det häftigaste vi upplevt i 
tävlingsväg! Och det gick bra också – flera av Lomma-
ekipagen tog pinnar och fick uppflyttningar och erövrade 
de eftertraktade guldrosetterna. Vi som tävlade var: 
Ingrid Borg Vogel med Amika, Tifa och Ully, Marie 
Staberg med Isa och Kalle, Katarina König Morin med 
Morris och Mirre, Peter Waldholm med Snobben, Baily 
och Rackham, Åsa Kierkner med Baily! 
 

 
Fr vä: Peter med Rackham, Åsa med Snobben och Bailey, 
Ingrid med Amika och Ully, Marie med Isa och Kalle och Katja 
med Mirre och Morris! 

 
Sista dagen var det även prisutdelning för kategorin 
55+, med bästa resultat under 2013 och i klass 1 vann 
Ingrid B V med sin kelpie Ully!  
 

 
Ingrid och Ully högst upp på pallen. 
 

 
Kurser 
Kurserna har startat och vi är mycket glada för att 
återigen kunna fylla fyra agilitykurser! 
Tack till våra fantastiska instruktörer/hjälpinstruktörer 
som ställer upp och gör detta möjligt  
 
Agilitytävling den 3 oktober  
Den 3 oktober håller Lomma BK tillsammans med 
Svedala BK en off. agilitytävling, plats Svedala BK, se 
mer info på hemsidan. 
 
Tre klubbs tävling agility (Lomma, Lund och Oxie) 

Under året har vi hittills haft 5 deltävlingar av 
sammanlagt 6. Sista deltävlingen den 12.10 med start kl 
10.00 är på Oxie Brukshundklubb. Den här sista 
tävlingen kommer att gå efter officiella regler eftersom 
den här tävlingen är en del av Oliver Rasmussons 
domarauktorisation. Mer info om detta och anmälan 
hittar ni på vår gemensamma hemsida: 
http://agilitytavling.wordpress.com/  
Tävlingen avslutas med gemensam middag och stor 
prisutdelning! 
 
KM 

Den 26 oktober är det dags för vårt KM i agility, domare: 
Magnus Andkvist 
Anmälan till: agility@lommabk.com (Mer info hittar ni på 
hemsidan avseende regler/statuter). 
 
Vinterträning 

Vi är en grupp på 12 personer som tränar varje onsdag 
kväll under nov-mars i en inomhushall i Löddeköpinge. 
Gruppen är fulltecknad men vi tar gärna emot reserver 
som kan få hoppa in när någon av de ordinarie inte kan 
delta. Vill du vara med på listan så maila till: 
agility@lommabk.com Obs! träningen är utan 
kursledare. 
/Ingrid 
 

Agilitybarometer 2014 

1 Marie Staberg med Kalle 77 

2 Katarina König-Morin med Mirre 73 

3 Katarina König-Morin med Morris 64 
4 Ingrid Borg Vogel med Amika 59 

5 Marie Staberg med Isa 58 

6 Ingrid Borg Vogel med Ully 45 

7 Ingrid Borg Vogel med Tiffa 41 
8 Peter Waldholm med Baily 32 

8 Peter Waldholm med Snobben 32 

8 Åsa Kjärkner med Trinny 30 

10 Peter Waldholm med Rackam 19 
11 Laura Löfberg med Alice 15 

12 Amanda Nilsson med Saga 9 
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BAROMETERN 

Lydnadsbarometer 2014 

1 Petra Forsell och Ebba      36  

2 Yvonne Rosberg och Abby 18 
3 Petra Forsell och Clara 17 

4 Kerstin Holm och Texas 11 

5 Filip Ertzinger och Lexus 9 

6 Helene Lindeblad och Walle 8 
6 Malin Elving och Vilja 8 

8 Mumme Pfeiffer och Tosca 7 

9 Jessica Carling och Kajsa 6 

10 Jessica Nyström och Nelson 3 
 

Bruksbarometer 2014 

1 Annelie Jönsson och Speja 18 

2 Jessica Carling och Kajsa      14 
2 Monika Pfeiffer och Tosca 14 

4 Kenneth Jönsson och Imsa 11 

5 Jessica Nyström och Nelson 10 

6 Kerstin Holm och Texas 7 
7 Bent Brohammer och Tove 6 

8  Leena Lagerstedt och Timmy 5 

9 Jan Andersson och Utte 4 

9 Helene Jonsson och Lykke 4 
 

Rallybarometer 2014 

1 Jane Askfelt och Remus      7 

2 Jessica Nyström och Nelson 5 
 
GRATTIS 
Uppflyttningar 

 Mumme och Tosca – uppflyttade SPÅR HKL 
 Mumme och Tosca – uppflyttade LYDNAD 3 
 Filip och Lexus – uppflyttade LYDNAD 2 
 Ingrid och Amika – uppflyttade AGILITY 3 
 

 
Mumme och Tosca: uppflyttade i både lydnad och bruks! 

 

Övrigt att Gratulera 

 Petra och Ebba – 1:a pris LYDNAD ELIT 
 Sandskogens Amika – BIR Köpenhamnsvinnare 
 
AKL SPÅR OCH SÖK 

På grund av markbrist var vi tvungna att flytta denna 
tävling från maj till augusti. Det blev absolut ingen 
nackdel, varken för oss eller de tävlande. För det första 
fick vi fler anmälningar än vi haft de senaste åren (5 
sökekipage/14 spårekipage). Sen visade det sig att 
förhållandena var utmärkta på Revingehed, vilket gjorde 
att vi hade nästan alla startande med hem till klubben 
för att göra budföring och lydnad. 
 
Allt flöt på fint, men det blev ändå en lång dag med 
prisutdelning vid 16-tiden. Det kändes dock helt okey, 
när man då kunde gratulera 9 ekipage till uppflyttning! 
 
Tack alla funktionärer (Lena W, Lisa, Lena H, Christina, 
Erik, Kerstin, Mumme, Rose-Marie, Martina, Jessica 
och Bent), som gjorde ett kanonbra jobb. Ni är guld 
värda! /TL Helene 
 

 
Trångt på prispallen i spårgruppen – 7 uppflyttningar! 

 
UPPNOSAT 
Medlemsmöte 
Torsdagen den 9 oktober kl 19:00 i Klubbstugan. 
 
Vandringspriser 

Ansökan om Axelssons VP och Giddis VP ska vara TK 
tillhanda senast 15 december.  
 
Manusstopp för nästa nummer av Uppnosat är den 5:e 

december. 

Bidrag skickar du till 
hemsidan@lommabk.com 

 /Helene 
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