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VICE ORDFÖRANDE INFORMERAR
Då är vi på upploppet av innevarande verksamhetsår
och det är dags att summera året och förbereda för
årsmötet som är planerat till 13:e februari på klubben.
Det vi definitivt kan säga är att det detta år gjorts mer på
klubben än de senaste 25 åren. Exempelvis har
ungdomarnas stuga genomgått en stor upprustning
vilket är det enskilt största ingreppet, ett nytt staket satts
upp och nya fönster satts in i klubbstugan. Eftersom
underhållet har blivit eftersatt en del år så finns det
ändå en hel del kvar att göra, men det känns väldigt bra
att vi nu fått gjort en del av det. Vi måste ha i åtanke att
alla jobbar ideellt och att klubbens aktiviteter inte alltid
är det som kommer i första hand, en del jobbar ju t.ex.
emellanåt . Jag tycker absolut att det är på sin plats
att tacka alla som under året bidragit till allt som blivit
gjort. Ni har gjort en fantastisk insats.
En annan positiv (tycker jag) del av detta är att inte alla
budgeterade medel har gått åt. Vi har lyckats
genomföra aktiviteterna billigare än beräknat. Man kan
ju säga att vi borde ha beräknat budgeten bättre men
visst känns det bra att ha pengar över till mer aktiviteter
än att vi skulle gått på andra hållet. Har tidigare skrivit
lite om det vi behöver göra framledes men som en
påminnelse kan vi ta några exempel: fortsatt
upprustning av klubbstugan (fler nya fönster, ny dörr
m.m.), markförbättringar på området och en del
upprustning av materialboden. Kronan på verket är att
bygga en altan utanför klubbstugan. Vi får se vad vi
orkar med under nästa år. Huvudsaken är att det finns
ambitioner till förbättringar och underhåll. Det man kan
konstatera är att det med största sannolikhet kommer
att behövas mycket frivillig arbetskraft även kommande
år.
Inom SBK övergripande håller man på att förbereda en
revidering av våra tävlingsregler som kommer att träda i
kraft 2017. Agility hamnar utanför eftersom dom numera
lyder under en egen organisation direkt under SKK
vilket alla intresserade säkert redan känner till.
I nummer 4 av Brukshunden har Staffan Nordin skrivit
om det som senare blivit utskickat till alla
lokalavdelningar på remiss. Regelrevideringar är alltid
en lång process eftersom alla intresserade skall kunna
ge sina synpunkter. Lokalavdelningarnas utlåtanden
skall sedan skickas till distrikten för vidare handläggning
och sist skall allt upp i kongressen året före sjösättandet
för beslut. Ett exempel på sådant som diskuterats är
platsliggningens vara eller inte vara. Det finns sedan
länge ett önskemål att föra över koefficienter från
lydnadsdelen av bruks till specialmomenten för att öka
tyngden i dessa. Ett förslag är att helt enkelt ta bort
platsliggningen och föra över dess koefficient till
specialen. Motiveringen är att platsliggningen, i
synnerhet i de högre klasserna, ytterst sällan har
betydelse för konkurrensen eftersom i regel alla ligger
kvar (= inte utslagsgivande). Från Lomma och troligen

även andra håll föreslås att platsliggningen skall utföras
som i IPO, d.v.s. att en hund ligger plats medan annan
hund håller på med lydnaden. Nackdelen med detta är
att inga koefficienter finns att överföra till specialen. Vi
får se vad som så småningom vaskas fram.
En nyhet i tävlingssammanhang är det s.k. Nordic Style
som verkligen framhäver specialen. Jag kan inte
reglerna men det går ut på att man gjort specialen
svårare och bara har en enklare form av lydnad. Detta
är en internationell tävlingsform som baseras på
svenska bruksgrenar. Tävlingen sträcker sig över två
dagar. En första tävling har arrangerats av Sölveborg i
oktober och vi får se vilka erfarenheter som kommit
fram av detta.
Så har vi haft klubbmästerskap. Själv har jag inte
deltagit i dessa på flera år av skilda anledningar men i
år var jag och Utte med. Mycket trevlig tillställning när
man numera samordnar allt både bruks, lydnad och
agility vid samma tillfälle. En riktig klubbdag! Ett varmt
tack till er som på ett lysande sätt planerar detta och
håller i trådarna. Allt blev inte sämre av att vädret var
kanon och att Utte blev klubbmästare i bruks. Jag tror
att denna form är ett vinnande koncept som kommer att
bli allt populärare. Kanske kan vi även utveckla det
mer?
På tal om Utte så brukar jag skriva lite om hur det går
för den lille brukshunden på träningar och tävlingar. Jag
brukar kalla honom för mitt lilla projekt som går ut på att
visa att man kan hålla på med bruks även om man av
skilda anledningar inte kan ha en stor hund. Ibland har
det hänt att jag stött på äldre SBK:are som lagt av p.g.a.
att dom inte tycker dom kan ha en stor hund längre
vilket låter både sorgligt och synd. Till dessa och andra
som anser att dom inte kan ha en stor hund kan jag
numera självsäkert säga att med undantag av skydd
och IPO (har i och för sig inte testat  ) kan man ha
minst lika trevligt med en mindre hund. Resan hittills
med Utte har varit skitkul! Om vi då återgår till Utte så
har vi inte lyckats bli uppflyttade till Elitklass än. Det
som är kul är att söket nu verkar funka bra med
mestadels 9 i betyg. Lydnaden är det som plötsligt dalat
och måste gnuggas under vinteruppehållet. Det är nu
när tävlingarna är över som man skall analysera,
planera och genomföra för att se till att formen blir
bättre till våren.
Nu är i de allra flesta fall tävlingssäsongen över och
man måste fundera på vad som behöver förbättras inför
vårens tävlingar. Dressyrmässigt bruka det framstå
ganska klart var luckorna finns. Kanske syns också
ganska tydligt om man t.ex. måste förbättra konditionen
på både hund och sig själv. Viktigt är också, även om
det brukar vara lite svårare, att försöka se om man själv
som förare begår misstag. Det kan vara så att man gör
onödiga dubbelkommandon eller att man kan underlätta
för hunden i fritt följ genom att gå annorlunda. Ta hjälp
av kompisar och kolla.
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Sist vill jag på styrelsens vägnar tacka alla som har
bidragit till att vi har en aktiv och trevlig klubb att komma
till och önska alla medlemmar en riktigt GOD JUL och
GOTT NYTT ÅR!! Vi ses till ett spännande 2015! Kom
ihåg att klubben är vad vi tillsammans gör den till.
Jan o Utte
KLUBBMÄSTERSKAPET
Den 26 oktober avgjordes klubbmästerskapet i Bruks,
Lydnad och Agility. I Bruks och Lydnad var det 12
ekipage som gjorde upp om de fyra titlarna och i Agility
ungefär lika många som ”slogs” om titeln Klubbmästare
i Agility.
Dagen inleddes med att alla tävlande hjälpte till att
lägga upp tävlingsbanorna, förbereda i köket samt inte
minst att hissa flaggan  De tävlande tjänstgjorde även
som tävlingsledare, budföringsmottagare och skrivare
under dagen.

Vi avslöjar inte vilka som hissade flaggan 

Vädret visade sig från sin allra bästa sida. En härlig
höstdag med sol och lagom varmt. Det passade därför
utmärkt och tända grillen och lägga på korv och
hamburgare, och sen stanna utomhus och äta.

Lilla Klubbmästare Bruks, Texas, gör ett fint uppletande

Dagen avslutades med prisutdelning och hurrarop till
mästarna. Vilka detta är kan du läsa nedan. Fler bilder
från klubbmästerskapet hittar du på sista sidan.
Fotografer är Roland Ohlsson och Johan Winberg.

BAROMETERAR
Bruksbarometer 2014 – Slutresultat
1
Jessica Carling och Kajsa
2
Annelie Jönsson och Speja
2
Jan Andersson och Utte
4
Jessica Nyström och Nelson
4
Kerstin Holm och Texas
6
Monika Pfeiffer och Tosca
7
Helene Jonsson och Lykke
8
Kenneth Jönsson och Imsa
9
Bent Brohammer och Gitte
10 Bent Brohammer och Tove
11 Leena Lagerstedt och Timmy

23
18
18
17
17
14
12
11
7
6
5

Lydnadsbarometer 2014 – Slutresultat
1
Petra Forsell och Ebba
2
Yvonne Rosberg och Abby
3
Malin Elving och Vilja
4
Petra Forsell och Clara
5
Kerstin Holm och Texas
6
Filip Ertzinger och Lexus
7
Helene Lindeblad och Walle
8
Mumme Pfeiffer och Tosca
9
Jessica Carling och Kajsa
10 Jessica Nyström och Nelson
11 Janette Ågren och Taffy

53
26
24
17
11
9
8
7
6
5
4

Rallybarometer 2014 - Slutresultat
1
Josefin Berglind och Flisan
2
Josefin Berglind och Tindra
3
Jane Askfelt och Remus
4
Monika Pfeiffer och Tosca
5
Sofie Remgren och Lexus
5
Monika Pfeiffer och Juni
5
Kerstin Holm och Texas
8
Jessica Nyström och Nelson
8
Helene Jonsson och Lykke

26
17
13
7
6
6
6
5
5

Agilitybarometer 2014 - SLUTRESULTAT
1 Katarina König-Morin med Mirre
78
2 Marie Staberg med Kalle
77
3 Katarina König-Morin med Morris 65
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 Laura Löfberg med Alice
33
8 Peter Waldholm med Snobben
33
10 Peter Waldholm med Baily
32
11 Åsa Kjärkner med Trinny
30
12 Peter Waldholm med Rackam
19
13 Amanda Nilsson med Saga
9
14 Marie Wahlgren och Lilo
7
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GRATTIS
Uppflyttningar
 Jane Askfelt och Remus: uppflyttade RALLY Forts.
 Josefin Berglind och Tindra: uppflyttade RALLY Forts
 Josefin Berglind och Flisan: uppflyttade RALLY Forts
 Bent Brohammer och Gitte: uppflyttade SPÅR LKL
Övrigt att Gratulera
 Jan Andersson och Utte – KM Bruks
 Kerstin Holm och Texas – Lilla KM Bruks
 Malin Elving och Vilja – KM Lydnad
 Stina Wallin och Enzo – Lilla KM Lydnad
 Katarina König Morin och Mirre – KM Agility
 Petra och Ebba – 1:a pris LYDNAD ELIT (det 2:a)
ÅRETS HJÄLTE
Texas alias Bullen har utnämnts till årets hjälte av
Djursjukhuset i Helsingborg. Texas är blodgivare och
just hans blod användes för att rädda lilla Cajsa, som
var tvungen att genomgå ett flertal operationer.
Bra jobbat Texas och matte Kerstin.

Agilitytävling den 4 oktober
Den 3 oktober avhölls Lomma BK tillsammans med
Svedala BK en off. agilitytävling, plats Svedala BK. Vi
kunde inte ha begärt ett bättre väder för solen strålade
från himlen! Att sedan allt gick som ”smör i solen” kan vi
tacka alla våra duktiga och sammansvetsade
funktionärer för, all heder till er alla som ställer upp! Nu
satsar vi igen och nästa år blir det en tävling i Lomma
den 25 april och en i Svedala den 3 oktober, så boka
redan nu in det i era kalendrar!
Tre klubbs tävling agility (Lomma, Lund och Oxie)
Tre klubbs tävlingen har nu haft sina sex deltävlingar
och den 18 oktober avhölls sluttävling med gemensam
middag och stor prisutdelning, plats Oxie BK. I
prislistorna fanns många duktiga Lomma-ekipage! Vi
planerar redan nu för nya tävlingar 2015 och här
kommer datumen: 15.4 Oxie, 21.5 Lomma, 10.6 Lund,
26.8 Oxie, 16.9 Lomma och slutligen 17.10 Lund.
Vinterträning
Vinterträningen är nu i full gång och vi har fått riktigt bra
rulle på att ta in reserver när någon ordinarie inte har
möjlighet. Vi tränar mellan kl 18-20, fördelat på två
grupper. Vill du ställa upp dig på reservlistan så
kontakta: agility@lommabk.com
Julklappshoppet
Den 17 dec. anordnar vi ett julklappshopp i
inomhuslokalen där vi även bjudit in deltagare från
Lunds BK. Startfältet består av c:a 25-30 deltagare!
Regelrevidering 2017
2017 kommer agilityreglerna att revideras. Vi i Lomma
BK har engagerat oss i frågan, vi har dels diskuterat det
tillsammans vid lokalt möte men även deltagit i det möte
som SBK distriktets agilityansvariga anordnade.
Därefter har vi ”surrat” fram och tillbaka och slutligen
skickat in vårt förslag.
DK UCH DK V-13 KBH V-09 KORAD NORD V-08
NORD V-12 Sandskogens Amika
har under 2014 korats till Danska kennelklubbens
rasvinnare 2014. Danska klubben för Ko-, Herde- och
Kväge hundar rasvinnare 2014!

Här är Årets Hjälte och Årets Kämpe.

AGILITY
Kurser
Höstens fyra kurser avslutade och vi planerar nu för
vårens kurser.
Planen är en grundkurs, fortsättningskurs, förberedande
tävling samt tävling. Du kan redan nu göra en
intresseanmälan via klubbens formulär:
http://www.lommabk.com/ välj Agility/Kursanmälan.
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LUCIA
Torsdagen den 11 december firade vi Lucia i
klubbstugan. Förutom glögg, pepparkakor, lussebullar,
tomteskum och ischoklad, så bjöds vi på ett väldigt fint
och skönsjungande luciatåg.
Vi hade ingen aning om att det fanns sådana talanger i
vår lydnadsgrupp  Det är dock lite synd om den grupp
som ska ha hand om lussefirandet nästa år, för årets
upplaga blir svårslaget! Kanske går det att hyra in dom?

Husvagn – plats för 7 personer!

I den värmdes det glögg och spelades julmusik på hög
nivå. Pepparkakor, lussebullar och tomteskum på
bordet – sju glada och varma personer runt bordet.
Hundträning när det är som bäst!

Janette, Lena, Helene, Martina, Pia. Utanför bild Malin, Ann-Marie och
Yvonne.

TÄVLINGSKOMMITTÈN
Nu är årets samtliga tävlingar avklarade och det känns
bra att det på det stora hela fungerat mycket bra. Våra
tävlingsekipage kämpade tappert på vårt
klubbmästerskap den 26 oktober och vilka som blev
mästare kan ni läsa ovan.
För oss i TK återstår nu bara att avrunda året och
förbereda oss inför den stora prisutdelningen i samband
med vårt årsmöte. Skall bli roligt att dela ut priserna till
våra vinnande ekipage. Lomma BK har nu många
duktiga ekipage i både bruks och lydnad. 2015 kommer
att bli ett vinstrikt år för klubben och alla våra flitiga och
duktiga ekipage.
LUCIASPÅR
På Lucia-dagen, d v s 13 december hade vi fått
spårmark på Revingehed. Det var 7 tappra ekipage,
som trotsade stormvarningar m.m. och trampade ut
spår allt från 200 meter till 1500 m.
Vädret var faktiskt jättefint. Alexander, som stormen
hette, var inte så häftig som han trodde. Visst blåste det
lite men inget regn och ibland kunde vi t o m skymta
solen. Men på fredagen hade det utfärdats varning för
oväder, så Erik tog med husvagnen 

Lucia-fika

UPPNOSAT
Årsmöte
Fredag den 13:e februari i Klubbstugan. Tid och
dagordning kommer att publiceras på hemsidan.
Vi årsmötet delas Vandringspriserna ut, så det är väldigt
kul om Klubbmästare och Barometervinnare infinner sig
för att hämta sina priser. Det är naturligtvis roligt om alla
andra kommer också. Ju fler desto roligare 
Vandringspriser
Ni som fick vandringspriser 2013. Vänligen återlämna
dessa till TK så snart som möjligt. Hittar du ingen TKrepresentant på klubben, så ställ priset i lektionssalen.
Manusstopp för Uppnosat nr. 1 2015 är den 15:e mars.
Bidrag skickar du till hemsidan@lommabk.com

GOD JUL
GOTT NYTT ÅR
/Helene
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KM 2014 - En solig, rolig och fartfylld dag!
Fotografer: Johan Winberg, Roland Olsson
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