
 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LOMMA BRUKSHUNDKLUBB 2011/01/01- 
2011/12/31 

 
Lomma brukshundklubbs styrelse avger härmed följande berättelse rörande det gångna verksamhetsåret.  
 
Styrelse  
 
Karin Olsson  Ordförande 
Jan-Axel Andersson Vice ordförande 
Stig Linke  Kassör 
Jonna Berg  Sekreterare 
Jeanette Dahlberg Ledamot 
Ingrid Vogel/Borg ledamot 
Conny Borg  Ledamot 
Karin Juhl  Ledamot 
Rose-Marie Palmgren Suppleant 
Sten Henning  Suppleant 
 
Revisorer  
 
Per-Arne Ohlsson  
Jessica Göransson 
Elisabet Bohlin  Suppleant 
Petra Järlhem  Suppleant 
 
Valberedning 
Helen Jonsson  Sammankallande 
Lotta Pettersson 
Marie Stabberg 
 
Stugfogde 
Mats Larsson  Från hösten 2011 
 
Medlemsregistret 
Stig Linke 
 
Hemsidan  
Helene Jonsson  Webbmaster  
 
Kommittér  
 
Utbildnings kommittén  
Karin Juhl   Sammankallande  
 
  



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  
 
Hela styrelsen  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.  
 

Hundägarutbildningskommittén 

 

Kurser 

HUS har under året 2011 anordnat kurser enligt följande 

· Valpkurs  4 st  antal deltagare 48 
· Allmänlydnad  4 st     ”          ”            44 
· Förberedande Lydnad  1st   
· Tävlingslydnad 1 st 
· Rallylydnad nyb. 1 st.   
· Spår   1 st 

Möten 

Vi har haft 2 planeringsmöten för kursinskrivningarna. 



Utbildning 

Frida Frankie kommer att starta sin Allmänlydnadsinstruktörsutbildning under 2012. 

 

Övrigt 
 

Vi har även haft en mycket välbesökt gemensam avslutning. Vi visade här agility, rallylydnad, lydnad, sök o spår, 

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. 

Karin Juhl 

 

 

 
Tävlings kommittén 

Officiella tävlingar 2011 

20110320 Sök LKL, HKL, ELIT 

20110522 Appell Spår/Sök 

20110606 Lydnad 1-Elit 

20110911 SpårElit 

20111023 Lydnad 1-Elit 

Träningstävlingar 

20110219 18 starter totalt 

I april åkte sammankallande till Lunds BK för ett planeringsmöte för årets o framtidens träningstävlingar. Tyvärr 

blev mötet inställt o har därefter inte blivit av. 

Klubbmästerskap i Bruks 

Lördagen den 18 juni hade vi KM i Bruks. 

I Lilla Bruks 3 deltagare och i Stora Bruks 1 deltagare. 2 återbud i stora pga skador. 

Klubbmästare Bruks:  

Klubbmästare Lilla Lena Westin och Grym 

 

 



Barometervinnare 

Bruks  Carina Nilsson med Toss 

Lydnad Petra Forsell med Alice 

Agility Katarina Köning Morin med Morris 

Träningsgrupper 

Det finns 2 st träningsgrupper i sök, 1 st i spår och 1 st i lydnad. 

Totalt antal ca 50 st. 

 

Utbildning 

Vi har inte haft några deltagare i TS- eller TL-utbildningar. 

Övrigt. 

TK har haft följande medlemmar under 2011: 

Jeanette Dahlberg (sammankallande) 

Kerstin Holm 

Christina Sjöström 

Marie Asp 

Ann Lennerling 

Tyvärr blev det kris i September då både Marie Asp och Ann Lennerling avgick pga personliga skäl. 

Det är tufft att bara vara 3 st. De som blev kvar har försökt att hjälpas åt för att det ska flyta i alla fall. 

 

Det har under året varit mer problem att engagera funktionärer till framförallt våra lydnadstävlingar. 

Till alla Er som ställt upp och gjort ett fantastiskt arbete vill TK rikta ett JÄTTESTORT TACK, utan Er hade det aldrig 

fungerat. 

I gästboken har tävlingsekipage tackat för fina tävlingar, alltid roligt att höra, även domarna är positiva. 

2011-12-19 

Jeanette Dahlberg 

 
Utställningskommittén 2011 
 
Ingen rapport 
  



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).  
 
 
 
Tjänstehundskommittén 2011 
Ingen rapport 
 
Räddningshund 
Ingen rapport  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Mentalkommittén 

Lomma brukshundklubbs mentalkommitté avger härmed följande berättelse rörande det gångna 

verksamhetsåret 2011. 

 
Conny Borg, (mentaldomare/mentalbeskrivare, Resursgrupp SBK - sammankallande) 
Ingrid Borg Vogel (mentaldomare/mentalbeskrivare, exteriörbeskrivare schäfer, certifierad utställningsansvarig) 
Roland Jönsson (testledare) 
Ann-Charlotte Pettersson (A-figurant) 
Johan Svensson (A-figurant) 
Mattias Karlsson (A-figurant) 
Madeleine Johansson (exteriörbeskrivare rottweiler) 
Under 2011 har vi genomfört sammanlagt 5 MT och 5 MH där en del har varit ordinarie arrangemang för vår 

lokalklubb och där en del har varit bokade arrangemang av uppfödare. 

För att kunna bedriva denna verksamhet krävs det att man är ett sammansvetsat gäng som ställer upp i ur och 

skur. 

Vi har en positiv anda och ser till att testtillfällena blir en bra upplevelse både för hundar och hundägare vilket 

gör att vi alltid har stor efterfrågan från ekipage som vill delta vid våra arrangemang! 

Jag vill tacka alla er som hjälpt till under året och ett speciellt tack till Lena ! som alltid ser till att köket fungerar 

vid våra arrangemang. 

För mentalkommittén  

Conny Borg 

 

 

 

INFORMATIONSKOMMITTENS (IK) Verksamhetsberättelse 2011 

Hemsidan 

Address: http://www.lommabk.com/ 

Address till galleriet: http://galleri.lommabk.com/#home 

Uppdatering sker så snart det finns något att publicera, t ex resultat efter tävlingar, barometerresultat, grattis-

sidan, m.m. Vi har i år fått positiv kritik angående hur snabbt tävlingsresultat publiceras. 

Nedan ser vi statistik från 2011 De fem första kolumnerna visar genomsnittet per månad, de nästkommande fem 

kolumnerna är totaler på månad.  

Sammanfattningsvis har vi haft 36 473 besök under 2011 (att jämföra med 34 079 besök under 2010). Vi har i 

genomsnitt 99 besök per dag ( jmf 92/2010). 

   

http://www.lommabk.com/
http://galleri.lommabk.com/#home


  Average/day Totals 

Month Hits Files Pages Visits KBytes Hits Files Pages Visits KBytes 

Dec 2011  906 747 375 72 32323 28099 23167 11642 2235 1002022 

Nov 2011  1016 831 392 73 32432 30501 24947 11781 2216 972972 

Oct 2011  1462 1145 594 97 46877 45325 35512 18427 3030 1453176 

Sep 2011  1331 1064 610 105 31908 39959 31926 18309 3159 957244 

Aug 2011  1229 1025 561 95 33243 38104 31791 17415 2952 1030533 

Jul 2011  917 739 437 91 24808 28433 22922 13574 2843 769056 

Jun 2011  1349 1028 607 99 32515 40491 30855 18220 2988 975465 

May 2011  2308 1815 1034 141 59880 71564 56288 32070 4392 1856282 

Apr 2011  1996 1561 860 120 55970 59881 46833 25802 3609 1679093 

Mar 2011 1872 1481 781 113 55367 58041 45938 24228 3527 1716374 

Feb 2011  1332 1054 574 97 37861 37313 29525 16097 2741 1060111 

Jan 2011  1170 922 481 89 34034 36300 28587 14918 2781 1055058 

2011 1408 1118 609 99 39801 514011 408291 222483 36473 14527386 

 

Facebooksidan 

Address: http://www.facebook.com/pages/Lomma-Brukshundklubb/167926183245986 

Lite statistik: 

74 personer gillar sidan, varav 77% kvinnor. Drygt 50% är i åldern 45-55+ 

Uppnosat 

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

2011. 

För Informationskommittén  2012-01-01 

Helene Jonsson 

 
 
 

http://stats.lommabk.com/m_usage_201112_000_000.html
http://stats.lommabk.com/m_usage_201111_000_000.html
http://stats.lommabk.com/m_usage_201110_000_000.html
http://stats.lommabk.com/m_usage_201109_000_000.html
http://stats.lommabk.com/m_usage_201108_000_000.html
http://stats.lommabk.com/m_usage_201107_000_000.html
http://stats.lommabk.com/m_usage_201106_000_000.html
http://stats.lommabk.com/m_usage_201105_000_000.html
http://stats.lommabk.com/m_usage_201104_000_000.html
http://stats.lommabk.com/m_usage_201103_000_000.html
http://stats.lommabk.com/m_usage_201102_000_000.html
http://stats.lommabk.com/m_usage_201101_000_000.html
http://www.facebook.com/pages/Lomma-Brukshundklubb/167926183245986


Stugfogdar  
 
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. Vi får inte glömma att vi är en ideell verksamhet där vi behöver att ni alla  
ställer upp med något. 
 
Stort tack än en gång.  
 
 
 
Vi har också tagit kontakt med Lomma kommun angående ett permanent bygglov. 
Vi hoppas detta kan komma i början av 2012 så vi kan planera för en ny klubbstuga. 
Vi kommer även att förhandla om arrendeavtalet med kommunen. Så vi ser fram  
emot ett spännande 2012. 
  
 
Nu har vi ett nytt hundår framför oss med allt vad det innebär för oss och våra fyrfota  
vänner. Jag vill att ni kontaktar mig om stort eller smått, det är era åsikter som gör att 
klubben kan förändras och utvecklas. 
Jag hoppas att jag träffar så många som möjligt av er under 2012. 
 
Styrelsen hoppas och tror att vi får ett lika bra 12 som vi hade 11 men vi behöver så  
klart Er hjälp för att detta skall lyckas.  
 
Karin Olsson 
 
Ordförande.  
 
Lomma den 08 januari 2011  
 
Styrelsen  
 
 



 


