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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LOMMA BRUKSHUNDKLUBB 2010/01/01- 
2010/12/31

Lomma brukshundklubbs styrelse avger härmed följande berättelse rörande det 
gångna verksamhetsåret.

Styrelse
Sten Henning  Ordförande
Jan-Axel Andersson   Vice ordförande
Stig Linke   Kassör
Lars Juhl   Sekreterare
Jeanette Dahlberg  Ledamot
Susanne Erlingson  Ledamot
Conny Borg   Ledamot
Rose-Marie Palmgren  Suppleant

Revisorer
Per-Arne Ohlsson
Petra Järlhem  Suppleant
Eva Cajhagen  Suppleant
Jessica Göransson  Suppleant

Valberedning

Karin Olsson   Sammankallande
Roland Jönsson
Helene Johansson

Stugfogdar
Jan Erik Nilsson  Sammankallande

Medlemsregistret
Stig Linke

Hemsidan
Helene Jonsson  Webbmaster

Kommittér
Utbildnings kommittén
Karin Olson   Sammankallande
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Tävlings kommittén
Jeanette Dahlberg  Sammankallande

Utställnings kommittén
Susanne Erlingsson  Sammankallande

MH-kommittén 
Conny Borg   Sammankallande

Agility-kommittén
Ingrid Borg Vogel  Sammankallande

Frivillig kommittén
Jonas Thuvesson  Räddning

Annika Sällvik  Bevakning

Ombud och representation
Sten Henning och Lars Juhl samt Conny Borg har varit tillgängliga för att 
representera och presentera klubben vid distrikts- och regionmöten.

Medlemsmöten
Klubben har avhållit 2 ordinarie medlemsmöten samt ett årsmöte. Vid mötena 
närvarade i medeltal ca 30 medlemmar.

Styrelsemöten
Styrelsen har avhållit 10 protokollförda styrelsemöten under året. Det gånga året har 
varit relativt lugnt och verksamheterna har förflutit planenligt.

Hundägarutbildnings kommittén

Kurser

HUS har under året 2010 anordnat kurser enligt följande
·Valpkurs  4 st  
·Allmänlydnad   5 st  
·Förberedande Lydnad  2 st  
·Tävlingslydnad  2  st
·Rallylydnad nyb.  1 st.  
·Spår   1 st
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Möten

Vi har haft 2 planeringsmöten för kursinskrivningarna.

Utbildning

Vi har tyvärr inte haft några nya som gått instruktörsutbildning, men Rose-Marie och 
Åse blev klara med sin utbildning under 2010.

Övrigt

Vårt nya system för inskrivningarna till kurs fungerar bra. Vårt syfte med detta var att 
kursdeltagare redan från början skulle veta om de fick plats på en kurs och när den 
började. Så vi har haft två inskrivnings dagar per termin för nya kursdeltagare där de 
har fått anmäla på plats, och detta gällde även för våra gamla medlemmar som 
missat att skicka in anmälningsblanketten

Vi har även haft en mycket välbesökt gemensam avslutning ihop med agilitysektorn. 
Vi visade här agility, rallydnad och lydnad detta för att visa vilket kursutbud vi har. Vi 
hade även en tipsrunda. Dagen avslutades med korvgrillning.

Vill även ta tillfället i akt och tacka alla instruktörer och hjälpare för att ni ser till att vi 
har ett bra kursutbud

2011-01-18

Karin Olsson

Tävlingskommittén Verksamhetsberättelse 2010

Officiella tävlingar 2010

Datum Tävling Anmälda 
2010

Anmälda 
2009

Anmälda
2008

Anmälda
2007

Anmälda 
2006

20100509 Sök 11 23 14 9 -
20100605 Vårlydnad 39 57 46 60 62
20100912 Spår Elit 14 16 21 19 20
20101024 Höstlydnad 72 106 72 95 87
Totalt 136 202 153 192 205
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Lite statistik:
2003 33,2 anmälningar/tävling
2004 33,0 anmälningar/tävling
2005 28,1 anmälningar/tävling
2006 51,3 anmälningar/tävling
2007 38,4 anmälningar/tävling (6 tävlingar)
2008 38,2 anmälningar/tävling
2009 50,5 anmälningar/tävling
2010 34,0 anmälningar/tävling

Söktävlingen i mars fick flyttas p g a snö. Det blev väldigt mycket extrajobb, för att få till 
denna tävling, så om vi hamnar i samma situation igen, så kommer vi att ställa in tävlingen 
istället för att flytta den.

”Nationaldagslydnaden” fick flyttas från 6:e juni till lördagen 5:e, eftersom den ”krockade” 
med lydnadstävling på Landskrona BK.  Kanske därför anmälningarna blev så få?

Träningstävlingar
Vår träningstävling för ”andra klubbar”  i februari fick ställas in p g a snö. Nya datum 
inplanerade för 2011 och utannonserade på hemsidan.

DM i Sök
Kenneth Jönsson och Gino blev distriktsmästare i Sök.

Klubbmästerskap 2010
18 anmälda – 3 återbud p ga skadad hund alternativ löptik.

Klubbmästare Lydnad: Roland Jönsson och Bessy (Kelpie) (lydnadsklass 3)
Klubbmästare Lilla: Anna-Kari Sahlqvist och Etra (Beauceron) (lydnadsklass 1)

Barometervinnare
Bruksbarometer:  Kenneth Jönsson och Gino (Austr. Kelpie) (31 p)
Lydnadsbarometer:  Carina Nilsson och Toss (Golden Retriever)  (32 p)
Agilitybarometer:  Marie Staberg med Isa (Border Terrier). (48 p) 

Träningsgrupper
Det finns idag 2 stycken träningsgrupper i sök, en träningsgrupp i spår samt en 
lydnadsträningsgrupp.  Totalt antal deltagare är ca 50 personer.

Utbildning
Vi har inte haft några deltagare i TS- eller TL-utbildningar detta år.
(Vi skulle behöva fler auktoriserade tävlingsledare, f.n. endast 3 personer!)
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Diverse
En kort-kurs (teori ca 45 minuter, praktik 1,5 timma) i att kommendera lydnadsklass 1 och 2 
har genomförts. Antal deltagare 8 st.

Övrigt

TS har haft följande medlemmar under 2010
Jeanette Dalhberg (sammankallande)
Marie Asp
Helene Jonsson
Christina Sjöström
Kerstin Holm
Ann Lennerling

Vi har inte haft några större problem att engagera funktionärer till våra brukstävlingar. 
Däremot har det varit lite svårare till lydnadstävlingarna. Men till alla er som ställt upp och 
gjort en ”proffsig” insats, vill vi rikta ett STORT TACK!

Även i år har vi fått mail och inlägg i gästboken, där tävlingsekipage ger oss beröm. Även 
kritiken som domarna skriver i sin tjänstgöringsrapport har varit positiv.

Lomma, 2011-01-17

Jeanette Dahlberg

Utställningskommittén 2010
Vår utställning hölls lördagen 8/5. Denna utställning hade 193 st hundar anmälda 
varav 43 st var valpar och 5 st veteraner. Vi var representerade av 9 av de 10 
grupperna, totalt 80 raser. Domare detta år var Jan Herngren, Ingrid Lundkvist och 
Bris  Wilseus Dahlin. Vår egen tävling Lomma BK`s vackraste hund hade i år 11 st. 
ekipage anmälda. Årets vinnare blev; Engelsk Springer Spaniel Whisborne Xandú 
ägare är Nina Jonzon.

Susanne Erlingson
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Agilitykommittén

Ett aktivt 2010!

Året startade med en intensivkurs två helgdagar med 10 deltagare för instruktören 
Linda Andkvist och domaren Magnus Andkvist, som arrangerades i ridklubbens 
gamla ridhus. Kursen gav mersmak och inspirerade flera av klubbens medlemmar att 
börja tävla. 

Under året har AG-sektorn hållit 6 kurser; nybörjar- fortsättnings- och tävlingskurs. 
Vårens kurser avslutades med en gemensam avslutning, detta var mycket 
uppskattat.

En av de viktigaste händelserna under 2010 var att vi till tillsammans med Svedala 
BK genomförde vår första inofficiella tävling i agility, vilken blev mycket lyckad! 
Samarbetet med Svedala BK har fortsatt med gemensamma träningstillfällen vilket 
gett oss stort utbyte.

Under året har en uppvisningsgrupp deltagit vid olika arrangemang inom Lomma och 
Kävlinge kommun.

För andra året i rad arrangerades ett klubbmästerskap där 14 st ekipage deltog. 
KM:et var festligt med glada deltagare, påhejande anhöriga och god fika! 
Klubbmästare blev Christopher Nilsson med hunden Ice.

Slutligen hade vi turen att få hyra in oss i en privat anläggning under 
vintermånaderna nov 2010 – mars 2011en med träning en dag i veckan (för 
tävlingsintresserade) samt med 8 kurstillfällen för domare Andreas Silfverberg och 
instruktör Victoria Silfverberg. 

För Agilitykommittén

Ingrid Borg Vogel, Marie Staberg, Christopher Nilsson, (Mats Larsson deltagit som 
kommittémedlem under året men avgick under hösten och istället inträdde Katarina 
König Morin). 
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Tjänstehundskommittén  2010

Räddningshund 

Ingen rapport

MH-kommittén
Lomma brukshundklubbs  mentalsektor avger härmed följande berättelse rörande det 
gångna verksamhetsåret 2010.

MH-sektorn  
Conny Borg   Sammankallande
Ingrid Borg Vogel
Lotta Pettersson
Roland Jönsson
Marina Nilsson
Mattias Karlsson
Joha Svensson
Madeleine Johansson

Under 2010 har vi totalt genomfört 5 st mentalbeskrivningstillfällen (MH) och 5 st 
korningar (mentaltest + exteriörbeskrivning).

Av testtillfällena är 4 st MH och 3 st MT ordinarie och p.g.a. efterfrågan och ett 
mycket stort intresse från medlemmar, rasklubbar och uppfödare anordnades 
ytterligare 2 st MH och 2 st MT. 

Under våren utbildades Mats  Karlsson och Johan Svensson till repespektive B-
figurant, A-figurant.

Som alltid har vi ett gott go och är ett sammansvetsat gäng som försöker göra så att 
testtillfällena blir en bra upplevelse både för hundar och hundägare. Detta har gjort 
att Lomma BKs tester är attraktiva och vi har somvanligt  många anmälningar.

Jag vill tacka alla er som hjälpt till under året och ett speciellt tack till Lena ! som alltid 
ser till att vi får god mat vid våra arrangemang.

För MH-kommittén

Conny Borg
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Hemsidans Verksamhetsberättelse 2010
Address: http://www.lommabk.com/
Address till galleriet: http://galleri.lommabk.com/#home

Lomma BK finns nu även på facebook. 
Address: http://www.facebook.com/pages/Lomma-Brukshundklubb/167926183245986

Ansvarig för uppdatering av hemsidan: Helene Jonsson.
Uppdatering sker så snart det finns något att publicera, t ex resultat efter tävlingar, 
barometerresultat, grattis-sidan, m.m. 
Galleriet har uppdaterats med bilder från tävlingar, kurser och träningsgrupper.

Uppnosat
Lomma BK:s medlemstidning publiceras numera som en PDF-fil på hemsidan. 5 nummer har 
utkommit under 2010.

Nedan ser vi statistik från 2010 De fem första kolumnerna visar genomsnittet per månad, de 
nästkommande fem kolumnerna är totaler på månad. 

Sammanfattningsvis har vi haft 34 079 besökare under 2010  (att jämföra med 20 055 
besökare under 2009). Vi har i genomsnitt 92 besökare per dag ( jmf 89/2009).
  

HistoryHistoryHistoryHistoryHistoryHistoryHistoryHistoryHistoryHistoryHistory
 Average/dayAverage/dayAverage/dayAverage/dayAverage/day TotalsTotalsTotalsTotalsTotals

Month Hits Files Pages Visits KBytes Hits Files Pages Visits KBytes
Dec 2010 809 617 342 72 23149 25089 19157 10619 2236 717633
Nov 2010 1042 793 416 77 28188 31267 23790 12503 2326 845631
Oct 2010 1739 1278 720 103 42677 53913 39643 22320 3216 1322974
Sep 2010 1392 1074 614 96 32424 41783 32235 18429 2884 972712
Aug 2010 1196 938 535 88 28980 37105 29085 16588 2737 898367
Jul 2010 825 602 385 80 19040 25584 18675 11962 2505 590243
Jun 2010 1128 783 520 88 23959 33842 23503 15611 2654 718757
May 2010 1797 1281 817 120 37381 55719 39712 25351 3742 1158825
Apr 2010 1880 1269 848 118 33864 56426 38095 25463 3548 1015908
Mar 2010 1479 1113 678 101 32229 45874 34517 21025 3145 999088
Feb 2010 1163 853 517 87 27526 32566 23885 14503 2436 770739
Jan 2010 1185 907 507 85 29677 36763 28144 15724 2650 919975

2010 1303 960 575 93 29948 475931 350441 210098 34079 10930853

Hjärup, 2011-01-18
Helene Jonsson

http://stats.lommabk.com/m_usage_201012_000_000.html
http://stats.lommabk.com/m_usage_201012_000_000.html
http://stats.lommabk.com/m_usage_201011_000_000.html
http://stats.lommabk.com/m_usage_201011_000_000.html
http://stats.lommabk.com/m_usage_201010_000_000.html
http://stats.lommabk.com/m_usage_201010_000_000.html
http://stats.lommabk.com/m_usage_201009_000_000.html
http://stats.lommabk.com/m_usage_201009_000_000.html
http://stats.lommabk.com/m_usage_201008_000_000.html
http://stats.lommabk.com/m_usage_201008_000_000.html
http://stats.lommabk.com/m_usage_201007_000_000.html
http://stats.lommabk.com/m_usage_201007_000_000.html
http://stats.lommabk.com/m_usage_201006_000_000.html
http://stats.lommabk.com/m_usage_201006_000_000.html
http://stats.lommabk.com/m_usage_201005_000_000.html
http://stats.lommabk.com/m_usage_201005_000_000.html
http://stats.lommabk.com/m_usage_201004_000_000.html
http://stats.lommabk.com/m_usage_201004_000_000.html
http://stats.lommabk.com/m_usage_201003_000_000.html
http://stats.lommabk.com/m_usage_201003_000_000.html
http://stats.lommabk.com/m_usage_201002_000_000.html
http://stats.lommabk.com/m_usage_201002_000_000.html
http://stats.lommabk.com/m_usage_201001_000_000.html
http://stats.lommabk.com/m_usage_201001_000_000.html
http://www.lommabk.com/
http://www.lommabk.com/
http://galleri.lommabk.com/#home
http://galleri.lommabk.com/#home
http://www.facebook.com/pages/Lomma-Brukshundklubb/167926183245986
http://www.facebook.com/pages/Lomma-Brukshundklubb/167926183245986
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Stugfogdar

Jan Erik Nilsson

Ingen rapport

Lomma Hundungdom

Ingen rapport

Sammanfattning

Ja då har ett år gått och jag måste börja med att tacka alla eldsjälar i klubben som 
ser till att vi har en fungerande verksamhet. Utan Er skulle verksamheten inte 
fungera.

Jag hoppas att Ni medlemmar som inte är involverade förstår hur mycket tid våra 
funktionärer lägger på klubben för att Lomma BK skall fortsätta vara en fungerande 
brukshundklubb.

Stort tack än en gång.

Vi har under året haft många fina kurser och tävlingar samt den beryktade 
utställningen.

Vi har inte fått någon träningsmark på Revinge eftersom kallelsen till 
markfördelningsmötet skickats till fel mailadress. Detta har vi påpekat för distriktet, 
som fördelar marken, och man har lovat att kallelse till markfördelningsmötena i 
fortsättningen skall skickas i god tid till rätt adress.

Vi har också tagit kontakt med Lomma kommun angående nytt arrendeavtal för 
marken kring klubbstugan. I skrivande stund har vi inte fått något besked.

Nu har vi ett nytt hundår framför oss  med allt vad det innebär för oss och våra fyrfota 
vänner.

Styrelsen hoppas och tror att vi får ett lika bra 11 som vi hade 10 men vi behöver så 
klart Er hjälp för att detta skall lyckas.

Sten Henning
Ordförande.

Lomma den 08 januari 2010

Styrelsen


