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VICE ORDFÖRANDE INFORMERAR 

Snart har vi avverkat halva vårt verksamhetsår och det 
har varit fullt ös på alla aktiviteter. Kurserna har 
genomförts enligt planerna och våra tävlingar likaså. 
Tävlings kommittén vill gärna få med fler i gänget som 
kan hjälpa till, vilket härmed förmedlas till er alla. TK har 
gjort en fördelning av arbetsuppgifterna mellan de 
nuvarande medlemmarna, vilket då innebär att med 
några till i gruppen så blir belastningen på varje individ 
väldigt rimlig. Man skall veta att då tävlingar arrangeras 
så hjälper många medlemmar till. Precis som 2014 så 
planeras att samordna ett klubbmästerskap bruks och 
lydnad tillsammans med Agility (och kanske Rally?). 
Datum för detta blir 25 oktober. Mer information 
kommer på hemsidan. MH verksamheten har genomfört 
sina planerade tester och dessutom deltagit i samtal om 
mentaltesten/korningen framtid.  Agility kör, precis som 
vanligt, flera kurser och arrangerat tävlingar. Sedan 
tidigare har man ett väletablerat samarbete med 
Svedala BK vilket man nu också hade på årets första 
tävling. Man måste beundra den entusiasm som alltid 
lyser över agility verksamheten. Alla instruktörer oavsett 
vilken aktivitet man ägnar sig förtjänar respekt och ett 
stort tack för insatserna. 
 
Trots ovannämnda förnämliga insatser och aktiviteter så 
kanske jag denna gång vill framhålla särskilt två saker. 
Den första blir vår numera väldigt livaktiga 
ungdomsavdelning. Det är kanonkul att se vilken 
aktivitet det är på ungdomarna. Ledarna förtjänar ett 
stort tack för sina insatser. Jag hoppas att man lyckas 
fortsätta denna mycket positiva verksamhet. Den andra 
blir den nyblomstrande rallyverksamheten. Jag har ju 
förstått att det funnits en verksamhet i rally lydnad även 
om jag själv inte riktigt fått grepp om den. Några 
individer har gått instruktörskurs och någonstans har 
man förstått att något är på gång. Plötsligt (för mig i alla 
fall) så ser man att kurs är på gång med många 
intresserade själar. Inte nog med det, nyligen 
arrangerade man också klubbens första officiella tävling 
i rally lydnad. Efter tävlingen översvämmades vår 
Facebook sida med positiva kommentarer och många 
likes. Alltså en mycket väl genomförd tävling av vår rally 
grupp. Jag säger bara: HÄRLIGT! Om ni inte har gjort 
det så gå gärna in på vår FB-sida och kolla bilder m.m. 
 
För styrelsens del så inträffade under våren en liten 
fadäs med vårt planerade medlemsmöte. Av någon 
förunderlig anledning så glömdes det helt bort. Enligt 
stadgarna är vi skyldiga att hålla tre medlemsmöten på 
ett verksamhetsår varav ett är årsmötet. Efter 
diskussion i styrelsen har vi bestämt att hålla ett 
medlemsmöte 8 september i samband med vår 
planerade städdag (se hemsidan). Oktobermötet ligger 
kvar.  
 
Sista helgen i september har vi planerat det årliga 
träningslägret på Halens fritidsområde vid Olofström. 
Försök gärna att planera in denna helg för 

gemensamma aktiviteter i klubbens regi. Vilka 
aktiviteter som kommer att finnas är inte riktigt klart än 
mer än sök och spår. Det beror i hög grad på om dom 
olika träningsgrupperna vill deltaga eller inte. Jag 
hoppas vi kan få med flera aktiviteter detta år. På 
hemsidan kan du hitta mer information och hur du 
anmäler dig. 
 
Fick nyligen senaste numret av Brukshunden. Tänkte 
nämna ett par saker ur den. 
Om några år firar SBK 100 år och man har börjat 
planera för jubileumsaktiviteter. Man hoppas nå 100000 
medlemmar till dess vilket blir en utmaning.  Som det 
ser ut just nu i SBK så blir det väl i så fall Rallylydnad 
och Agility man får sätta sitt hopp till, för bruks och 
lydnad fortsätter att backa vilket jag tycker är väldigt 
synd. Trenden verkar vara att man gärna tränar spår, 
sök, skydd eller rapport men att steget till tävling är 
ganska långt. T.ex. samlar lägerverksamhet ganska 
många deltagare som sällan ses på tävlingar. 
Exempelvis vet jag att det årliga Riesenlägret i 
Kopparbo samlar runt 300 deltagare av vilka det bara är 
ett fåtal som tävlar och det är ett problem som SBK 
borde ta till sig och se vad som kan göras. Man kan ju 
klart fråga sig hur viktigt är egentligen tävlandet? 
Kanske är det så att det viktigaste är att aktivera sig och 
sin hund i en SBK lokalavdelning tillsammans med 
andra likasinnade och inte själva tävlandet. För många 
är tävlande en press som är svår att hantera och 
negativt påverkar hundintresset. 
 
Nu närmar sig också SM för Bruks och IPO i Malmö. 
Jag vill gärna slå ett slag för detta igen eftersom det är 
en stor årlig händelse inom SBK. De flesta av oss 
medlemmar i Lomma BK bor sannolikt inom rimligt 
avstånd från Malmö så planera gärna in SM helgen i 
augusti för ett besök. Det finns massor av information 
kring detta på nätet. SM har en egen hemsida där du 
också kan se vem som kvalificerat sig att deltaga i dom 
olika grupperna http://www.bruks-ipo2015.se/. Inte 
minst viktigt är att det oftast går att köpa bra hundprylar 
och fritidskläder till rimliga priser av en mängd utställare 
på SM området. 
 
Då det gäller mig själv och Utte så har inte så mycket 
hänt dessvärre. Precis som jag skrev senast så är han 
väldigt duktig i söket men lydnad är inte hans ”bag” om 
man så säger. Hans behållning av lydnadsplaner är att 
kolla allt i omgivningen och framförallt INTE beträda 
upptäckta doftfläckar på planen. Kan man gå runt eller 
möjligen hoppa över dessa områden är det ett mycket 
bättre alternativ, enligt Utte. Ja ja vi kämpar väl på ett 
tag till så får man se vad som händer, men det känns 
nära att skippa tävlandet och bara ha kul med 
sökträningen. 
 
Till sist vill jag önska alla en trevlig sommar tillsammans 
med era hundar. 
Vi ses på klubben!/ Jan o Utte 

http://www.bruks-ipo2015.se/
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AGILITY 
Officiella Agilitytävlingar 
Lördagen den 25 april gick årets första tävling av 
stapeln med c:a 520 starter fördelat på 12 klasser. 
Vädret höll sig någorlunda i schack men att det kom 
några regndroppar då och då tog inte av på 
tävlingshumöret! Många fina lopp presterades och alla 
funktionärer utförde ett mycket fint jobb genom att 
finnas på plats och hålla koll på det mesta, stort tack till 
er alla! 
 

 
 
Att dessutom alla deltagare som kom i mål erhöll ett pris 
gjorde att stämningen var på topp!  
 
Nästa tävling sker på Svedala BK den 3 okt! och vi ser 
fram emot fint väder och många anmälningar! 
(Anmälan sker via SBK tävling). 
 
Gemensam kursavslutning 
Den 1 juni höll vi en gemensam kursavslutning för alla 
fyra agilitykurserna. Vi var ett 30-tal personer som gick 
en tipsrunda där vi fick svara på kluriga frågor, därefter 
blev det skojtävling agility – att under 1 minut hinna ta 
så många hinder som möjligt – och slutligen blev det 
korvgrillning och prisutdelning!  
 
Du kan redan nu skicka in din intresseanmälan till 
höstens kurser via vår hemsida under 
Agility/kursanmälan där du hittar detta formulär  
 
Tre klubbs tävling (Lomma BK, Lunds BK och Oxie 
BK) 
I skrivande stund har 2/6 tävlingar genomförts, den 
första i april i Oxie, den andra här i Lomma under maj 
med ett 90-tal starter. Kommande tävlingar: 150611 
Lunds BK, 150826 Oxie BK, 150916 Lomma BK och 
stor avslutningstävling den 17 okt Lunds BK. Här finns 
vår gemensamma sida för tävlingarna: 
https://agilitytavling.wordpress.com/  
 
 
 
 
 
 

Våra tävlande för Lomma BK 

 
Agilitybarometer 2015  

1 Laura Löfberg och Alice 71 

2 Katarina König Morin och Morris 61 

3 Katarina König Morin och Mirre 58 

4 Johan Winberg och Enos 35 
5 Ingrid Borg Vogel och Ully 30 

6 Marie Wahlgren och Lilo 25 

7 Ingrid Borg Vogel och Dexi 21 

8 Ingrid Borg Vogel och Amika 16 
9 Peter Waldholm och Rackham 13 

10 Frida Nilsson och Zac 12 

11 Peter Waldholm och Snobben 9 

12 Peter Waldholm och Baily 7 
   

Vi blir fler och fler som tävlar agility inom klubben.Årets 
största begivenhet ”Guld Agility i Kalmar” 
http://guldagility.se/ ,som är den 2-5 juli närmar sig och 
jag vet att flera av oss kommer att tävla för fullt de här 
dagarna. 
Jag vill genom Lomma BKs Agilitykommitté önska alla 
ett stort LYCKA TILL! 
/Ingrid Borg Vogel 
 
TÄVLINGSKOMMITTÈN 
Då är halva 2015 avklarat och vi har avverkat 4 av sju 
tävlingar. Kvarstår alltså fyra tävlingar i höst; tre 
officiella - Spår elit - Lydnad - Rallylydnad samt en 
inofficiell; dvs vårt KM som går av stapeln den 25 
oktober.  
 
Då hoppas vi få se många av våra duktiga 
hemmaekipage. I skrivande stund är inte domarna helt 
klara för lydnad och bruksdelen. Tanken i år är att vi blir 
så många att vi måste ha två domare för att hinna med 
allt på en dag. 
 
Torsdagen den 17 september har vi bjudit in Anna-
Kerstin Svensson, till Lomma BK, för en 
informationskväll. Tanken är att man skall få möjlighet 
att ställa alla de där frågorna man undrar över i 
bedömningen/utförande vid brukstävlingar. Anna-
Kerstin är en flitigt anlitad domare och tävlar själv spår 
på hög nivå. Vi hoppas på en givande kväll och hoppas 
locka till oss många av våra bruksekipage. Tanken är 
att kvällen skall bygga på de frågor som vi lämnar i 
förväg till Anna-Kerstin och nya som dyker upp under 
kvällen givetvis. Anmälan kommer att öppnas efter 
sommaren och eftersom lokalen är begränsad så 
kommer först till kvarn att gälla. 
 
Jag vill passa på att tacka alla som ställer upp som 
funktionärer. Utan era insatser så hade det varit svårt 
för klubben att genomföra sina tävlingar.  
 
Vi i TK vill önska er alla en riktigt skön sommar. 
TK/Yvonne  

https://docs.google.com/forms/d/1Sz1zJxV0xCKOAoaxxtDtmbPgUSoUe28s5WV9omx25y4/viewform?formkey=dG1yT0UzWDYwYUFUWjdfT3BCc3dzWkE6MQ
https://agilitytavling.wordpress.com/
http://guldagility.se/
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BAROMETRAR 

Bruksbarometer 2015  

1 Kenneth Jönsson och Imsa 16 

1 Annelie Jönsson och Speja 16 

3 Helene Jonsson och Lykke      5 
 

Lydnadsbarometer 2015 

1 Petra Forsell och Ebba 23 

2 Martina Hansson och Skoj 21 

3 Yvonne Rosberg och Abby 15 
3 Filip Ertzinger och Lexus 15 

5 Malin Elving och Vilja 9 

6 Martina Hansson och Ezz 6 

7 Petra Forsell och Clara    2 
7 Jessica Nyström och Nelson 2 

 

Rallybarometer 2015  

1 Sofie Remgren och Lexus 46 
2 Helene Jonsson och Lykke 32 

3 Monika Pfeiffer och Tosca 25 

4 Monika Pfeiffer och Juni 22 

5 Frida Nilsson och Zac 15 
6 Kerstin Holm och Texas 13 

6 Frida Nilsson och Zingo 13 

8 Josefin Berglind och Flisan 9 

9 Jessica Nyström och Nelson 7 
 
RALLYLYDNADSTÄVLING 
Den 24:e maj arrangerade vi vår allra första 
Rallylydnadstävling. Vi startade lite nätt och hade bara 
nybörjarklass och fortsättningsklass. Domare var 
Monique Wrambeck och Leif Borgenlöv. 
 
Vi fick en hel del anmälningar, närmare bestämt 50 i 
nybörjarklass och 30 i fortsättningsklassen. Oj, så kul 
med så mycket folk och hundar på Lommas appellplan! 
Extra roligt är det att så många olika hundraser är 
representerade, allt från Tax till Grand Danois! 
 
I förberedelserna inför tävlingen ingick att jaga 
sponsorer och det gjordes med stor framgång. Vi kunde 
bland annat dela ut färskfoder från Sund Hundmat, 
presentkort från Evidensia Djursjukhuset i Malmö, 
leksaker och godis från Kävlinge Zoo och Zoogiganten i 
Lomma samt en del saker från privata givare. 
 
Det behövs en hel del funktionärer en sådan här dag. 
Förutom domare så måste det finnas skrivare och 
inropare, sekreterare och löpare, kökspersonal och 
parkeringsvakter. STORT TACK till alla er som 
helhjärtat gick in för era uppgifter och gjorde att 
tävlingen blev så lyckad. Tack också till väderguden 
som bestämde att solen skulle skina denna dag  
 
Grattis till våra ”hemma-ekipage” Frida och Felicia, som 
kom på delad 2:a plats med fina 90 poäng i 
nybörjarklass. 

 

 
Prispallen NKL B 
 
APPELLKLASS SPÅR OCH SÖK 

I år fick vi alldeles för många anmälningar, närmare 
bestämt 35 stycken. Tyvärr fick vi lotta bort 12 ekipage. 
Kvar blev 18 spårhundar och 5 sökhundar. Domare var 
Anders Öberg och Mikael Bonder. 
 
Samling för spårekipagen var kl. 08:00 i Veberöd. 
Sökhundarna behövde inte komma förrän kl. 10.00. Alla 
funktionärer var på plats tidigare och började trampa ut 
spår vid halv-åtta tiden. 
 
Allt avlöpte fint på Revinge och med till klubben hade vi 
11 spårekipage och 4 sökekipage. Direkt när vi kom till 
Lomma körde vi igång budföringen.. Sen var det dags 
för domarna att få lite i magen – de blir rätt tjuriga 
annars! Klockan 16:15 var lydnaden klar. Sekretariatet  
var effektivt, så efter bara 20 minuter hade vi 
prisutdelningen. 2 uppflyttningar i varje grupp. 
 
En lång dag, men en lyckad sådan, om jag får säga det 
själv. Tack till alla proffsiga funktionärer, ni gjorde ett 
strålande jobb allihop  
 

 
Prispallen – spårhundar. 
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GRATTIS 
Uppflyttningar 
 Jessica Nyström och Nelson till RALLY Fortsättning 
 Sofie Remgren och Lexus till RALLY Avancerad. 
 Helene Jonsson och Lykke till RALLY Avancerad 
 
Övrigt att Gratulera 

 Kenneth Jönsson och Imsa  – SEBCH 
 Petra Forsell och Ebba – SELCH 
 Katharina König Morin och Mirre - AGDII 
 Katharina König Morin och Mirre – AGHDII 
 Katharina König Morin och Morris – AGHDII 
 Filip Ertzinger och Lexus – LPI 
 Sofie Remgren och Lexus: RLDF 
 Helene Jonsson och Lykke – RLDF 
 
 Filip Ertzinger – auktoriserad Rallylydnadsskrivare 
 

UPPNOSAT 
Klubben har fått två champions!!! Kenneth och Imsa har 
blivit brukschampion i sök och Petra och Ebba har fixat 

ett lydnadschampionat  
 
STORT GRATTIS från alla klubbkompisar. Ni ger oss 

alla som tränar inspiration att fortsätta!  
 

 
Brukschampionat till Kenneth och Imsa 

 
Lydnadschampionat till Petra och Ebba 
 
Medlemsmöten  

8 september kl. 19:30 i Klubbstugan (de som kan 
kommer redan 18:00 för att först städa i stugan och på 
planen)  
 
8 oktober kl. 19:00 i Klubbstugan. 
 
Manusstopp för Uppnosat nr.3 2015 är den 4:e 
oktober. Bidrag skickar du till hemsidan@lommabk.com 
 
Det hade varit superkul om någon medlem som inte är 
med i någon sektion lämnar ett litet bidrag. Kanske en 
liten berättelse om en kurs eller en tävling eller kanske 
bara en rolig historia om dig och din hund. 

  
/Helene 
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