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VICE ORDFÖRANDE INFORMERAR
Löven trillar och hösten har gjort sitt intåg. Det innebär
för landets lokalklubbar i SBK att alla aktiviteter som
kurser och tävlingar är i full gång.
Den stora uppstarten på hösten brukar vara våra
Svenska Mästerskap som numera är två till antalet.
Egentligen får man säga att dom arrangeras i slutet av
sommaren när det fortfarande är något av
semestertider. Årets SM för bruks och IPO ekipage gick
i Malmö som jag tidigare försökt göra reklam för. Nere
på ”Ribban” hade man byggt upp hela centrala
arrangemanget, vilket visade sig vara ett smart drag.
Alla vi inbitna SBK:are som brukar följa SM på olika
ställen i landet var givetvis där, men man lyckades
också locka till sig många nyfikna Malmöbor som rörde
sig längs Ribbans promenadstråk och som lät sig
imponeras av alla duktiga SBK ekipage. Mycket bra
reklam för vår verksamhet inom SBK.
Ett gäng som verkligen fick uppmärksamhet på olika
sätt var våra tjejer från Lomma som höll i uppletandet
av föremål. Uppletande rutan hade man placerat nere
på strandbanken alldeles intill det stora promenadstråket. Tidvis blev det nästan stockning av intresserade
åskådare.

att ställa upp som domare vilket också blev mycket
uppskattat. Totalt inbringade övningen 2700:-. Det skall
vara tjejer från Lomma för att fixa sådant här .
För de tävlande visade det sig att rutan var svår,
troligen i huvudsak beroende på ovana vid typen av
terräng. En som klarade uppletandet med glans under
tiden jag var där och kollade var en Riesenschnauzer!
I övrigt flöt SM:et mycket bra och så när som på en
regnskur hade man också tur med vädret. För min egen
del brukar jag kolla en hel del på utbudet av hundprylar
och kläder. Man har på SM alltid ett fantastiskt stort
utbud samlat på ett ställe och många gånger en del
attraktiva extrapriser. Givetvis gick det inte att undvika
några inköp.
Trevligt är också att man sänder live och lägger ut
videos på nätet. Man kan alltså följa en del av det som
händer på de centrala planerna utan att vara närvarande fysiskt och även kolla på det i efterhand. Det
som fortfarande återstår är möjligheten att kolla det som
händer ute på fältproven.

Mari var bitr. TL på spårgruppens lydnad

Uppletandefunktionärer + vallhunden Astrid

Inte nog med att dom höll i momentet med den äran,
utan dom lyckades även lägga till en ytterligare nivå
utanför tävlingen. När alla tävlande ekipage var klara
gick man ut med ett allmänt upprop på FB att alla som
var intresserade kunde få prova rutan under tävlingsmässiga former mot en avgift på 100:- som oavkortat
gick till barncancerfonden. Mycket snabbt blev alla
platser bokade och flera andra skänkte en hundring i
alla fall. Vår förbundsordförande Rolf Weiffert erbjöd sig

Från Lomma hade vi även funktionärsrepresentation i
spår och i sök (tjejer även där givetvis  ). Alla som var
med att arrangera årets SM kan känna sig stolta över
ett mycket väl genomfört arrangemang. För mera
detaljer och referat hänvisar jag till senaste numret av
Brukshunden. Personligen tycker jag fortfarande att det
är på tok för lite intresse från media. Mycket lite från
SM:et i tidningarna och (vad jag såg) inget i TV.
På tal om senaste numret av Brukshunden så har man
där ett reportage kring hundmat. Jag har hållit på med
hundar i 40 år och känner fortfarande förvirring då det
gäller val av lämpligt foder till mina hundar. Ju större
utbud ju större förvirring. Hur tusan skall jag hitta det
som är bäst för hundarna?? Skall man prova ett foder i
stöten tills man hittar det rätta? Med det antal som finns
idag så hinner hunden bli gammal innan testerna är
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klara. Varje fodertillverkare har ett stort antal varianter
att välja på. Man påverkas väl av den påkostade
designen på fodersäckarna och någon form av
magkänsla. I bästa fall kan man kanske få någon form
av råd från säljarna, var nu dom har fått sin kunskap
ifrån. Lätt är det inte. Jag har läst artikeln och kanske
blivit en liten gnutta klokare, men inte så klok att jag
direkt vet vilket foder som passar mina hundar bäst. Det
positiva från artikeln är att i de tester man gjort av foder
så uppfyller de allra flesta den innehållsdeklaration som
står på säckarna. Läs alltså gärna igenom artikeln och
passa då också på att kolla referatet från SM i Malmö.

TÄVLINGSKOMMITTÉN

Vidare läser jag förbundsordförandens inlägg i
Brukshunden att FCI (internationella hundorganisationen) tilldelat Kina värdskapet för World Dog
show 2019 och att både SKK och SBK protesterar. Man
kan väl inte annat än att önska lycka till i denna protest.
Alltså hur fan (ursäkta) tänker man när man ger Kina,
som plågar och käkar hundar, värdskapet för detta?

Red:s kommentar: KM LYDNAD/BRUKS är inställt p g a
för få anmälningar (2 i KM Bruks, 2 i Lilla KM Bruks, 2 i
KM Lydnad, 0 i Lilla KM Lydnad).

En trevligare del av hans inlägg avser uppstartat projekt
för att öka medlemsantalet i SBK. Jag hoppas innerligt
att man lyckas hitta en formel för detta och att samtidigt
det för med sig ett ökat intresse för hundsporten. Jag
tror att en del i detta är att vi måste bli synligare i media
och i samhället. Hundar finns det gott om men alltför
många känner inte till SBK och vad vi sysslar med.
Dessutom har SBK idag konkurrens av väldigt många
privata hundutbildare.
På klubben kämpar vi vidare med våra aktiviteter. Som
jag skrivit tidigare så är klubben helt beroende av
medlemmarna och medlemmars vilja/intresse att ställa
upp och hjälpa till. Utan alla er som hjälper till ingen
klubb. Det innebär samtidigt att det av och till kan gå lite
trögt att få till de aktiviteter vi planerat. Vi gör alltid vårt
bästa och ofta lyckas det. I slutändan blir det även en
fråga om ekonomi att klubbens kassa skall klara det vi
önskar. Vi alla har t.ex. en önskan att kunna bygga en
altan/terrass på klubbstugan. Vi ser att detta avsevärt
skulle kunna öka trivseln. Samtidigt ser vi att stugorna
är i behov av fortsatt underhåll för att kunna fortsätta att
fungera som klubbstugor. En hel del är gjort men en hel
del återstår också. Styrelsen anser att underhållet
måste gå före altanen och att vi måste avvakta ett tag
till för att kunna avgöra när ekonomin kan tillåta den
investeringen. Kolla gärna vår hemsida och FB-sida för
att få fortlöpande information av saker som händer och
inlägg från medlemmar.

Året börjar närma sig sitt slut men än har vi tävlingar
kvar: Lydnad - Rallylydnad samt en inofficiell; d.v.s. vårt
KM som går av stapeln den 25 oktober.
Denna gång hoppas vi på många tävlande på vår KM
och har laddat upp med två domare. I brukset dömer
Ingvar Klang och i lydnaden dömer Carina Barthel. I
skrivande stund, med tre dagar kvar till anmälan stängs
är vi fyra tävlande. Hoppas på många som anmäler sig i
de sista dagarna så vi får en riktigt lärorik och kul helg
ihop med våra agilitytävlande.

Torsdagen den 17 september var Anna-Kerstin
Svensson på klubben och pratade bruksregler. En
givande kväll med många intressanta frågeställningar
och många bra tips inför och på tävling. Är så nyttigt att
sitta ner och bena upp momenten och höra hur
domarna ser på de olika delarna. Vi tackar Anna-Kerstin
för att hon tog sig tid att komma och hoppas vi kan göra
om det hela efter att de nya reglerna börjat gälla och vi
alla har testat av dem lite i vår träning och kanske även
på tävlingsplanen.
Vårt samarbete med Sjöbo, Lund, Veberöd och Svedala
i att ordna träningstävlingar för varandra är nu igång.
Sjöbo, Lund och vi har avverkat våra träningstävlingar
och på alla ställe har det varit god uppslutning. Det är
guld värt att få tävla och träna på samma gång. Återstår
Veberöd den 24 oktober och Svedala den 29 oktober.
Väl mött!
Då vill jag önska alla Lommas tävlande lycka till de här
sista månaderna på 2015 och tacka för den fina reklam
ni ger vår klubb. I år är det några som blivit champion
och det är lite extra skoj för oss också. Vi i TK vill önska
er alla en riktigt skön höst.
Lomma TK/Yvonne Rosberg

På Utte-fronten inget nytt. Vi kämpar vidare mot målet
att försöka komma till elit-klass i sök. Potentialen finns
men vi måste också ha lite tur med oss på tävling.
Vi ses på klubben!
Jan o Utte.
Prispallen Spår Elit
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Lydnadstävlingen 11 oktober
Vi hade ca 35 anmälningar, varav flest i 1:an, men
glädjande nog sex stycken ekipage i elitklassen. Det
blev några återbud p g a sjukdom och löp, vilket ju inte
är så ovanligt. Sen var det 2 ekipage i lydnadsklass 1
som uteblev, d v s inte kom och inte heller hörde av sig.
Jag vill uppmana alla medlemmar i Lomma
Brukshundklubb att aldrig göra så. Det är väldigt
nonchalant mot de som arrangerar tävlingen! Ifall man
får förhinder eller tappar lusten att tävla, så kontakta
arrangören via telefon/SMS. Det är så lätt 
Annars flöt allt på fint och den sista prisutdelningen
hölls redan vid 12-tiden. Vackert väder hade vi också 
Tävlingen sponsrades av Satchmos i Lund, Sund
Hundmat och Evidensia Djursjukhuset i Malmö. Stort
tack till er!
Nedan en bild från prispallen i elitklassen. Heidi
Ljungbeck överst på pallen gjorde en fin runda med
betyg 10 på 7 av de 10 momenten. Häftigt att se! Men
grattis också till 2:an, vår träningsmedlem Maria H. som
fick ett 1:a pris! Petra och Ebba skötte sig också
jättefint, men tyvärr kastade Petra metallapporten så
galet, så Ebba inte hoppade över hindret. Petra får gå
en ”kast-kurs”, så blir det 1:a pris nästa gång 
/Helene (tävlingssekreterare)

som kvalificerat sig att delta också kan göra detta.
(Tagit pinne i officiell Ag tävling).
Tack till våra fantastiska instruktörer/hjälpinstruktörer
som ställer upp och gör detta möjligt 
Agilitytävlingen den 3 oktober
Den 3 oktober höll Lomma BK tillsammans med
Svedala BK en off. agilitytävling, plats Svedala BK, som
gick alldeles utmärkt tack vara vårt fina teamarbete – att
vi bjöds på bästa tänkbara väder tackar gjorde inte
saken sämre!
Tre klubbs tävling agility (Lomma, Lund och Oxie)
Under året har vi hittills haft 5 deltävlingar av
sammanlagt 6. Sista deltävlingen den 17.10 med start kl
10.00 är på Lunds Brukshundklubb. 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 25 oktober är det dags för vårt KM i agility, domare:
Magnus Andkvist.I år har vi slagit rekord igen med 25 st
anmälda ekipage!
Vinterträning
Vi är en grupp som i vinter kommer att träna varje
onsdag kväll under jan-mars i ett ridhus vid Klågerup.
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
Agilitykommittén/Ingrid Borg Vogel
MENTALGRUPPEN
meddelar att man har 3 arrangemang kvar det här året.
Nämligen
- MH 18 oktober
- MT 24 oktober (uppfödare)
- Korning 7 november
/Conny Borg

AGILITYKOMMITTÉN
Tävlingsåret 2016
Vi har varit många Lomma-ekipage som tävlat
framgångsrikt under året!, Flera av de tävlande har
kommit upp i över 70p – imponerande och storartat!
Kriterierna för att komma upp i en så hög summa är att
du ska ha tagit minst 7 pinnar + erhållit diplom och fått
någon uppflyttning! Se barometerresultat!
Kurser
Kurserna har startat och vi är mycket glada för att
återigen kunna fylla fyra agilitykurser! I tävlingskursen,
har vi tom fått göra ett ”tvättstugeschema” för att alla

STUGFOGDERIET
vill rapportera att följande arbeten har utförts:
- Ny yttervägg och fönster på damernas toalett som
även blivit målad.
- Ny toalett på damernas har satts in
- Ungdomarnas hus är nu färdigmålat och klart
- Brandsläckare, brandfiltar samt brandvarnare är nu
installerat i båda stugorna
- Kablar har dragits fram och ny elstolpe har satts upp
längst ner på Ag-plan, lamporna kommer inom närmsta
veckan att sättas på.
/Conny Borg
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BAROMETRAR (resultat t o m 11 okt)
Agilitybarometer 2015
1
Laura Löfberg och Alice
2
Ingrid Borg Vogel och Dexi
3
Katarina König Morin och Morris
4
Katarina König Morin och Mirre
5
Johan Winberg och Enos
5
Marie Wahlgren och Lilo
7
Ingrid Borg Vogel och Ully
8
Linda Wernram och Akilles
9
Åsa Kjärkner och Trinny
10
Ingrid Borg Vogel och Amika
11
Peter Waldholm och Baily
12
Frida Nilsson och Zac
13
Peter Waldholm och Rackham
14
Peter Waldholm och Snobben
15
Magdalena Andersson och Nova

81
75
72
71
61
61
51
41
40
38
36
28
27
27
14

Bruksbarometer 2015
1
Kenneth Jönsson och Imsa
1
Annelie Jönsson och Speja
3
Helene Jonsson och Lykke
4
Kerstin Holm och Texas

25
16
10
6

Lydnadsbarometer 2015
1
Petra Forsell och Ebba
2
Martina Hansson och Skoj
3
Yvonne Rosberg och Abby
3
Filip Ertzinger och Lexus
5
Malin Elving och Vilja
6
Martina Hansson och Ezz
7
Ann-Marie Jönsson
8
Petra Forsell och Clara
8
Jessica Nyström och Nelson

48
21
15
15
9
6
5
2
2

Rallybarometer 2015
1
Frida Nilsson och Zac
2
Frida Nilsson och Zingo
3
Sofie Remgren och Lexus
4
Helene Jonsson och Lykke
5
Marie Staberg och Kalle
6
Kerstin Holm och Texas
7
Monika Pfeiffer och Tosca
8
Elisabeth Österlind och Zampa
9
Monika Pfeiffer och Juni
9
Ingrid Borg Vogel och Amika
11 Josefin Berglind och Flisan
12 Jessica Nyström och Nelson

76
59
56
50
42
34
33
30
28
28
9
7

Frida Nilsson med
Zac ligger 1:a på
Rallybarometern.

Uppflyttningar
 Kerstin Holm och Texas till HKL Spår
 Ann-Marie Jönsson och Una till lydnad 2
 Elisabeth Österlind och Zampa till Rally Forts.
 Marie Staberg och Kalle till Rally Forts.
 Ingrid Borg Vogel och Amika till Rally Forts.
 Frida Nilsson och Zac till Rally Forts.
 Frida Nilsson och Zingo till Rally Forts
 Kerstin Holm och Texas till Rally Avancerad.
 Frida Nilsson och Zac till Rally Avancerad
 Frida Nilsson och Zingo till Rally Avancerad
 Mumme Pfeiffer och Tosca till Rally Avancerad
 Mumme Pfeiffer och Juni till Rally Avancerad
 Ingrid Borg Vogel och Ully till AG 3
 Ingrid Borg Vogel och Dexi till AG HO2

Marie och
Kalle har haft
full pott (100p)
på två
tävlingar i
Rally NKL!
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Hundens Dag på Zoo-Giganten i Lomma
Vi fick en förfrågan att representera klubben på deras
dag. Agiltygänget var upptagna, så vi fick improvisera
och jag tror att vi lyckades!
Karin P. berättade om rallylydnadsregler och skyltar. De
besökare som hade hund med sig fick testa. Lexus,
Cheia, Leia, Kalle, Farooq, Emma och Lykke visade hur
det skulle gå till, vad gällde utförande av moment och
ställde upp på att bli pussade och klappade!
Extra kul var att hundarna fick filma! De fick en kamera
monterad i sele på ryggen och sen fick de botanisera
fritt i butiken bland leksaker, tuggben, akvariefiskar,
fåglar och gnagare. Det ska bli en reklamfilm och vi ser
fram emot resultatet.

Den här sötnosen är inte bara vacker (DKCH och
Köpenhamnsvinnare 2015) utan en duktig agilityhund också!

Övriga att Gratulera
 Kenneth Jönsson och Imsa – CERT SÖK
 Ingrid Borg Vogel och Dexi – AGHD1
 Ingrid Borg Vogel och Amika – RLDN
 Elisabeth Österlind och Zampa – RLDN
 Frida Nilsson och Zac – RLDN, RLDF
 Frida Nilsson och Zingo – RLDN, RLDF
 Mumme Pfeiffer och Tosca - RLDF
 Mumme Pfeiffer och Juni - RLDF
 Kerstin Holm och Texas - RLDF
 Sandskogens Dexi – DKCH, KBH-V-15
 Sofie Remgren – auktoriserad Rallylydnadsskrivare
UPPNOSAT
Medlemsmöte med föreläsning av Jan Gyllensten
Ett 35-tal medlemmar hade samlats för att delta i
ordinarie medlemsmöte (8/10) och därefter lyssna på
Jan Gyllenstens mycket intressanta föreläsning som
handlade om hundars aggression samt lek- och
kamplust! Många frågor togs upp men det blev även en
hel del igenkännande leenden och skratt när Jan
beskrev mycket tydligt olika situationer som kan ske
med våra hundar.
Medlemsstatistik
Som ni kan läsa ovan så ska SBK starta ett projekt för
att öka antalet medlemmar. Jag tog ut lite statistik ur
medlemsregistret och så här är läget (från 15/10-2014
till dags dato):
SBK Totalt: -1697 medlemmar (totalt antal 54446)
SBK Skåne: -219 medlemmar (total antal 7937)
Lomma BK: +31 medlemmar (totalt antal 301)
Luciafirande
Den 10 december firar vi Lucia i klubbstugan. Mer
information kommer på hemsidan och på FB.

Cecilias Leia visar upp sin sociala sida!

Vandringspriser
Sista ansökningsdag är 15 december och ansökan
skickas till TK (ts@lommabk.com).
- Holger&Gullvor Axelssons V.P.
Till bästa hund av bruksras. 3 bästa
brukstävlingar under året.
- Giddis V.P. (Aina Einarsson)
Till Spårhund med bästa procentuella resultat
på 1 tävling i LKL, HKL eller Elit.
- Sandskogens V.P.
Till bästa Allroundhund – Agility, Bruks, Lydnad,
Rallylydnad och Utställning.
Se statuter på hemsidan.
Manusstopp för Uppnosat nr.4 2015 är 6 december.
Bidrag skickar du till
hemsidan@lommabk.com
/Helene

Happy HALLO-ween /Lykke
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