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VICE ORDFÖRANDE INFORMERAR
Våren har anlänt efter en vinter som här nere knappast
kan kallas vinter. En stor fördel för oss hundtränande
individer är att vi kunnat använda klubbområdet hela
tiden utan avbrott för snö. För min egen personliga del
tycker jag att Skåne och Skåningar inte är anpassade
till snö . Vill man ha snö så går det alltid att ta sig till
trakter där det finns. Nåja nu är vi som sagt i våren och
det har redan varit några underbara soldagar.
Av det som hunnits med hittills 2015 är vårt
stadgeenliga årsmöte. Protokollet finns utlagt på vår
hemsida och en del bilder publicerades på vår
Facebook sida. Extra trevligt detta årsmöte var att det
utdelades förtjänsttecken i olika valörer. Meningen med
dessa är att visa upp och belöna medlemmar som man
anser gjort klubben stora tjänster genom sitt
engagemang. I tider då det verkar svårt att samla
frivilligkrafter för att driva klubben och dess aktiviteter är
det extra viktigt att verkligen premiera dom som år efter
år ställer upp. Härmed skickas ett extra tack till alla
dessa personer med en förhoppning om att klubben får
åtnjuta deras insatser även framledes och att det
uppmuntrar andra att bidra till klubbens verksamhet.

inledningsvis, så är vi helt beroende av ideella
arbetsinsatser d.v.s. medlemmar som ägnar tid åt
klubben trots det finns andra saker i livet som kan bli
prioriterat före klubbens intressen. Det får alla ideella
föreningar acceptera och planera med. Ambitionerna är
att få upp en spegel för framförallt våra lydnadsekipage.
Vi har spegel på gång och själva arbetsinsatsen men
det gäller att få in det i tidsschemat för berörda. Spegeln
kommer att sitta på planket som står vid sidan av
huvudplanen. Till detta kommer sedan också nya dörrar
och kodlås och fönster på toaletthuset. Om tid finns
kommer vi kanske att påbörja planeringen av en altan i
anslutning till klubbhuset. Till detta kommer sedan allt
underhåll i form av städning, gräsklippning, röjning m.m.
Med allt detta nämnt och det faktum att vi verkar få allt
svårare att få in tillräckligt med frivillig ”arbetskraft” så
vill jag försöka slå ett slag för att det nästan alltid är kul
att hjälpa klubben i något sammanhang och bidra till att
vi kan få ha kvar klubben och glädjas i den med våra
hundar. Ett litet bidrag är bättre än inget bidrag alls.
På tal om detta med hjälp så kommer vi under året att
ha två städdagar. Närmast är det den 20 April med
början 18.00 (man kan komma senare också) då vi
kommer att hjälpas åt med diverse göromål som
upprensning på området, städning av klubbhuset m.m.
Klubben bjuder vid dessa tillfällen på grillad korv med
tillbehör.
En liten ljusglimt var på vår precis avklarade tävling i
sök alla klasser där det var många som hjälpte till.
Tacka alla för era insatser!

Förtjänsttecken i brons

Som nämndes på årsmötet så finns det nu möjlighet att
beställa klubbtröjor med klubbens emblem på via vår
hemsida. Det hänger några exempel i klubbhuset för
påseende. In och beställ och visa ute vilken klubb ni
tillhör .

Som vanligt finns det även detta år många aktiviteter
och utmaningar framför oss. Det saknas hjälpande
händer åtminstone både i Utbildningskommittén och i
Tävlingskommittén så kan ni tänka er att ge en
hjälpande hand här så hör av er till någon i styrelsen så
skall vi med glädje förmedla det vidare. I övrigt då det
gäller årsmötet är det alltid lika trevligt att dela ut
diverse priser för tävlingsprestationer under föregående
verksamhetsår och likaså lite vemodigt att avtacka
funktionärer som lämnar styrelsen eller andra viktiga
uppgifter. Man hoppas alltid att dessa fortsätter i
klubben på något sätt och bidrar vidare till
verksamheten. Kul är det att vi numera har en livaktig
ungdomsavdelning som formellt är en egen förening.

En annan intressant händelse under 2015 är att
Malmöklubben arrangerar SM för brukshundar. Detta
är varje år en stor händelse i den Svenska hundvärlden
och samlar väldigt mycket folk från hela landet. Lomma
BK har en betydelsefull roll i detta genom att Lena
Westin är ansvarig för uppletandet (uppletande av
föremål) och till sin hjälp har en del andra Lomma
medlemmar. Jag kan varmt rekommendera att ta
tillfället i akt för att få se många bra prestationer och
kanske göra lite fynd i något av alla de
försäljningsställen som kommer att finnas på området.
Är vädrets makter på rätt sida så kan jag garantera en
mycket givande helg. Mer information kan ni få på
http://www.bruks-ipo2015.se/.

Förutom våra vanliga och återkommande aktiviteter
med kurser, träningsgrupper och tävlingar så finns det
fortsatta planer för vår klubbstuga och område. Vi får
alltid då tala om ambitioner för, precis som jag nämnt

På vårt egna lokala plan har vi också intressanta
tävlingar inom bruks, agility, lydnad och rallylydnad som
kan vara värda ett besök. Håll koll på detta och på vår
hemsida du kan hitta all information. Skulle du undra
över något så maila till styrelsen, skriv på vår Facebook
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sida eller helt enkelt ta tag i någon då du är på klubben.
Vi ser väldigt gärna att du kommer och kollar.
Som ni läsare känner till så har jag ett projekt Utte på
gång just nu. Utte är en dvärgschnauzer som jag
försöker matcha i bruks och närmare bestämt sök där
annars inga hundar av hans storlek förekommer. Vi har
blivit godkända i Högre klass ett antal gånger men inte
ännu lyckats ta oss till elit klass. Sedan i fjol har vi haft
lite grus i lydnadsmaskineriet. Han har tidvis varit
okoncentrerad i lydnaden vilket spelat oss en del spratt.
Det glädjande är att han har stabiliserat söket på en bra
nivå. Han går som en liten kanonkula i söket och
terrängens svårighetsgrad tycks inte bekymra honom.
Våra träningskompisar är övertygad om att han bara har
några stora lungor och ett stort hjärta i kroppen . Min
egen bedömning är fortfarande att han har en stor
potential om vi kan få ordning på lydnaden. Alltså
kämpar vi vidare och hoppas på en kommande
”islossning” och då blir han farlig .

Fixardagen den 17 mars
En liten men naggande god uppslutning hade fixardag
på klubben inför agilitykurserna och våren.
Vi målade hoppbommar och kontaktfältshinder, smorde
scrollorna, fyllde igen hål, krattade ut jordhögar, det
döda trädet vid containern fälldes och transporterades
bort, det vita "däcket" lagades, "vippen" forslades iväg
för justering m.m.

Slutligen vill jag också slå ett slag för vårt klubbläger
som även i år blir helgen i v.39 på Halens
fritidsanläggning. Ju fler vi blir desto mer kul kan vi ha.
Som annat så kan du se mer info och även anmäla på
vår hemsida.
Vi ses på klubben!
Jan o Utte
AGILITY
Avslutningsmiddag
Vinterträningsgruppen träffades torsdagen den 26 mars
och hade en gemensam avslutningsmiddag på
restaurang Potala i Malmö (totalt 17 deltog!). Nu när
vinterträningen upphör skingras gruppen för att delta i
olika kurser och förhoppningsvis ses vi igen i november
för gemensam träning!

Sabotage
Våra agilityhinder har vid flera tillfällen de senaste åren
blivit utsatta för sabotage, två "vippar/gungor" har
förstörts, det vita däcket har någon hund tuggat i, våra
hoppbommar har använts som kamppinnar och blivit
söndertuggade, våra slalompinnar har förstörts. Vi
skulle vara tacksamma för medlemmarnas hjälp att
hålla lite koll på vad som händer på agilityplan så att
inte fler av våra saker förstörs nu när vi kommer att ha
mer material ute under kursterminen för att bl.a. våra
kursdeltagare ska kunna träna.
Kursstart
Fyra agilitykurser kommer att hållas även i vår med start
v.14! Programmet är tajt och vi kommer att vissa dagar i
veckan hålla två kurser samtidigt, därför har vi nu
skapat två planer för kurs och träning vilket också
innebär större möjlighet för egenträning vilket är mycket
positivt!
Officiell Agilitytävling 150425
Lördagen den 25 april håller Lomma BK tillsammans
med Svedala BK en officiell agilitytävling klass 1 och 2,
plats Lomma. Om du inte ska delta så kom gärna och
titta! Eller är det kanske så att du har möjlighet att
hjälpa till med något, kontakta då Ingrid på
agility@lommabk.com
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BAROMETRAR
Bruksbarometer 2015
1
Helene Jonsson och Lykke
2

5

Lydnadsbarometer 2015
1
Yvonne Rosberg och Abby
2
Martina Hansson och Skoj
3
Petra Forsell och Clara

11
8
2

Rallybarometer 2015
1
Monika Pfeiffer och Tosca
2
Monika Pfeiffer och Juni
3
Sofie Remgren och Lexus
4
Kerstin Holm och Texas
5
Helene Jonsson och Lykke
5
Josefin Berglind och Flisan

19
17
16
13
10
9

Lexus har fått sin första titel – RLDN!

SBK:s förtjänsttecken i BRONS
 Christopher Nilsson
 Jeanette Dahlberg
 Karin Juhl
 Karin Permskog
 Kerstin Holm
 Marie Billqvist
 Marie Staberg
 Per-Arne Ohlsson
 Roland Ohlsson
 Rose-Marie Palmgren
 Sten Henning
Tosca och Juni toppar just nu rallybarometern – Ska det bli
agility också?

GRATTIS
Uppflyttningar
 Sofie Remgren och Lexus: uppflyttade RALLY Forts.
 Monika Pfeiffer och Tosca: uppflyttade RALLY Forts
 Monika Pfeiffer och Juni: uppflyttade RALLY Forts
 Kerstin Holm och Texas: uppflyttade RALLY Forts.
 Helene Jonsson och Lykke: uppflyttade RALLY Forts.
 Martina Hansson och Skoj: uppflyttade LYDN Elit

SBK:s förtjänsttecken i SILVER
 Ann-Charlotte Pettersson
 Bent Brohammer
 Helene Jonsson
 Ingrid Borg Vogel
 Jan Andersson
 Mari Kjellkvist
 Roland Jönsson

Övrigt att Gratulera
 Ingrid Borg Vogel och Amika – Årets allroundhund
 Annelie Jönson och Speja – Årets bästa sökhund
 Jessica Carling och Kajsa – Årets bästa brukshund
 Monika Pfeiffer och Tosca – Årets bästa spårhund
 Marie Wahlgren och Lilo – Pinne HOPPKLASS 1
 Yvonne och Abby – 1:a pris LYDNAD ELIT
 Sofie Remgren och Lexus: RLDN
Förtjänsttecken i silver
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TÄVLINGSKOMMITTÈN

UPPNOSAT

Nu är 2015 igång och vi har haft vår första tävling. En
lång dag med många skratt, duktiga tävlanden och
glada och hjälpsamma funktionärer. Priserna var
skänkta av Satchmos och uppskattades mycket av de
tävlande.

Kursstarter
I helgen blir det sommartid och nästa vecka startar
vårens kurser och då lär det blir fullt ös på appellplanen
igen 

Undrar du över när nästa tävling och MH är på Lomma
BK så har vi nu gjort en sammanställning som sitter på
anslagstavlan utanför vår stuga. Det är alltid kul med
publik på våra tävlingar så välkomna hit och få se alla
duktiga ekipage.
Nu i vår anordnar vi följande tävlingar:
24/5 Rallylydnad (NKL + Forts.)
6/6 Lydnadstävling alla klasser
14/6 AKL Spår och Sök
Det har varit en funktionärsträff för tävlingsledare i
distrikt Skåne. Bent var på dagen för brukset och
undertecknad på lydnadsdagen. Förslagen på nya
reglerna som skall gälla från 2017-01-01 gicks igenom
och vi diskuterade och våra slutsatser vidarebefordras
till nästa instans. Tyvärr har vi denna gång inte haft en
genomgång för alla på vår klubb men är du intresserad
av vad som är på gång så kolla på:
http://www.brukshundklubben.se/funktionar/provtavling/regelrevidering-2017/
Det var också aviserat en funktionärsträff för våra
tävlingssekreterare men den blev tyvärr inställd
eftersom det var för få som anmält sig.
Vi vill önska alla våra tävlanden lycka till på sina
tävlingar under 2015 – det är ni hjälper till att göra
Lomma BK känt. Glöm inte rapportera in era resultat till
Barometern – alla ni som tävlar för Lomma BK.
Njut av den stundande våren och de allt längre
dagarna.

Måndagar
Grundkurs och Valpkurs
Tisdagar
Rallylydnad, Valpkurs och Förberedande lydnadskurs
Det kommer att bli ytterligare en grundkurs på
onsdagar, men jag har inte lyckats nosa upp när den
startar. Hundungdom kommer att ha aktiviteter på
måndagar från 13 april t o m 8 juni.
Hundars mentalitet
Den 17 mars gästades klubben av Jan Gyllensten som
höll ett mycket intressant föredrag om hundars
mentalitet. Klubbens funktionärer var inbjudna.
Inbjudan till Utställningsträning
Lördagen den 18 april kl. 11:00-ca 15:00 blir det
utställningsträning för Nicklas Lundh, Zir Ozzy’s Kennel.
Anmälan skickas till marie@billqvist.se. Om du har
frågor ring 0704-367474 (Marie Billqvist, HUK).
Alla medlemmar är välkomna!
Påminnelse om ordningsregel
Om du använder hopphindret och tar bort plankor, var
snäll och lägg tillbaks plankorna i hindret när du är klar.
Det är inte meningen att de personer som ställer upp för
att klippa gräset ska behöva städa innan de kan börja
med sitt jobb. Dessutom mår inte plankorna bra av att
ligga i det blöta gräset.
Kvarglömda saker
Om du hittar träningsmateriel eller leksaker på planen,
var snäll och lägg dom på trappan till klubbstugan. Ta
inte med dom hem!

TK/Yvonne
Medlemsmöte
23 april 19:00 i Klubbstugan
Manusstopp för Uppnosat nr. 2 2015 är den 8:e juni.
Bidrag skickar du till hemsidan@lommabk.com

/Helene

Uppnosad 
Martina och Skoj kan numera tävla lydnad Elit!
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