
 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LOMMA BRUKSHUNDKLUBB 2012-01-01--2012-12-31 
 
Lomma brukshundklubbs styrelse avger härmed följande berättelse rörande det gångna verksamhetsåret.  
 
Styrelse  
 
Karin Olsson  Ordförande 
Jan-Axel Andersson Vice ordförande 
Anne Åkesson  Kassör 
Jonna Berg  Sekreterare 
Jeanette Dahlberg Ledamot 
Ingrid Vogel/Borg ledamot 
Conny Borg  Ledamot 
Karin Juhl  Suppleant 
Rose-Marie Palmgren Suppleant 
Sten Henning  Suppleant 
 
Revisorer  
Per-Arne Ohlsson  
Jessica Göransson 
Elisabet Bohlin  Suppleant 
Petra Järlhem  Suppleant 
 
Valberedning 
Lotta Pettersson                            Sammankallande 
Marie Staberg 
Maria Andersson 
 
Stugfogde 
Mats Larsson  Från hösten 2011 
 
Medlemsregistret 
Helen Jonsson 
 
Hemsidan  
Helene Jonsson  Webbmaster  
 
Kommittér  
 
Utbildnings kommittén  
Karin Juhl   Sammankallande  
 
Tävlings kommittén  
Yvonne Rosberg  Sammankallande  
 
Utställnings kommittén  
 
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 2012 anordnat kurser enligt följande 

· Valpkurs  6 st  antal deltagare  62 
· Allmänlydnad  5 st     ”          ”            48 
· Förberedande Lydnad  2st   
· Tävlingslydnad 1 st 
· Rallylydnad nyb. 1 st.   
· Spår   2 st 

Möten 
Vi har haft 2 planeringsmöten för kursinskrivningarna. 
Utbildning 
Frida Frankie har fullgjort sin utbildning och examinerades september 2012. 
Övrigt 
Den 10/6 hade Natalie Nyberg en klickerkurs för våra instruktörer, som var mycket uppskattat. 

Vi har även haft en gemensam avslutning. Vi visade här agility, rallylydnad, 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. 

Karin Juhll  

Tävlingssektorn 

Officiella Tävlingar 2012 

18 mars Söktävling (LKL, HKL, Elit) 

13 maj Appellklass Sök och Spår 

6 juni Lydnadstävling alla klasser 

16 september Spårtävling Elitklass 

21 oktober Lydnadstävling alla klasser 

Våra tävlingar har gått bra och vi har fått bra omdöme från domarna. Vi vill passa på att tacka alla 
medlemmar i Lomma som ställt upp som funktionärer på våra tävlingar. Ni är otroligt viktiga för oss och 
det är ni som gör att vi får till så bra tävlingar. 



Vi har under året beslutat om ett nytt beräkningssystem för utfört funktionärsjobb. Som tidigare är 
”avgiften” för våra träningsgrupper att man ställer upp som funktionär på våra tävlingar. Från 2013 
kommer man att få en poäng för varje dag man ”arbetar”, dvs. förbereder allternativt är med som 
funktionär på tävling. Man skall finnas tillgänglig för funktionärsarbete 3 dagar per år, dvs 3 poäng skall 
kunna uppnås. Exempel på hur det kan se ut är att man får poäng enligt följande: 

1 poäng – Siffervisare på en tävling 
1 poäng - Hjälper till dagen före en tävling genom att lägga upp bana osv. 
1 poäng - Är biträdande tävlingsledare på en tävling  
 
I början av året gick vi ut med en förfrågan till alla sammankallande i våra olika träningsgrupper om 
intresse fanns för att vi skulle återuppta samarbetet med brukshundklubbarna i Svedala, Veberöd, 
Sydöstra och Lund avseende träningstävlingar. Då detta intresse inte var tillräckligt stort för att vi skulle 
kunna hålla egna träningstävlingar själv, i vår klubbs regi, valde vi att inte återuppta sammarbetet just 
nu. 

På medlemsmötet togs beslut om att vi skulle ha gemensamt KM för bruks/lydnad och agility. Eftersom 
vi misslyckades med att få domare till Lydnad och Bruks var vi tvungna att ställa in KM i dessa grenar. 

Barometervinnarna i bruks och lydnad 
Bruks Carina Nilsson 

Lydnad Magdalena Andersson 

Träningsgrupper 
Vi har fortfarande två träningsgrupper i sök, en grupp som tränar spår och en som tränar lydnad (både 
brukslydnad och lydnadslydnad).  
 
För tävlingssektorn 
Yvonne Rosberg, Kerstin Holm, Christina Sjöström, Erik Sundberg 
 

/Agilitykommittén 
Ett aktivt 2012! 

Under året har AG-kommittén hållit 8 kurser; grundkurs, fortsättningskurs, avancerad fortsättningskurs 
och tävlingskurs. Vårens kurser avslutades med en gemensam avslutning, detta var mycket uppskattat. 

Marie Staberg och Marie Holmberg utbildades till A1 instruktör, ett välkommet tillskott till 
kursverksamheten! 

Under april 2012 genomförde vi tillsammans med Svedala BK vår andra officiella tävling i agility, vilken 
blev mycket lyckad med nästan 500 starter!  

Vid två olika tillfällen har vi haft arbetsdagar där våra kontaktfältshinder har renoverats, det var ett 
slitsamt jobb som fick göras om några ggr för att det skulle bli bra men nu är de nästan som nya och det 
innebär att alla medlemmar kan träna varje dag hela året om! 

För fjärde året i rad arrangerades ett klubbmästerskap där 17 st hundar/förare deltog. KM:et var festligt 
med glada deltagare, påhejande anhöriga och med en gemensam lunch efteråt! Klubbmästare blev 
Frida Nilsson med bordercollien Lucas. 

Nytt för 2012 är att vi startat ett samarbete med Lunds och Oxie BK, det vi kallar ”tre klubbs tävlingar”! 
Under året har det hållits sex tävlingar där klubbarna turats om att vara värd. Klubbtävlingarna är till för 
alla – antingen för den som är nybörjare och vill testa på hur det är att tävla eller för den som satsar på 
elitnivå som vill slipa detaljer. Klubbtävling nr sex avslutades med en stor gemensam prisutdelning och 
måltid för alla.  



Lomma BK har många duktiga tävlingsförare som är ute och representerar klubben. Flera av 
nedanstående har varit ute och tävlat ett stort antal tävlingar under året men i barometern är det de 10 
bästa resultaten som räknas. 

Plac. Förare Hund Ras Klass Poäng 

1  Marie Staberg Isa Border Terrier 2 60 

2  Amanda Nilsson Saga Flatcoated Retr. 3 54 

3  Katarina König Morin Morris Dv.schnauzer 2 50 

4  Ingrid Borg Vogel Amika Austr. Kelpie 2 39 

5  Ingrid Borg Vogel Tifa Shapendoes 2 38 

6  Sissela Morin Mirre Sheltie 1 35 

7  Susanne Bengtsson Molly Jack Russel 1 7 

 

  

Under året har en uppvisningsgrupp deltagit vid olika arrangemang. 

Vi hade även turen i år att få hyra in oss i en privat anläggning under vintermånaderna nov 2012 tom 
mars 2013 i Löddeköpinge. Vår aktiva träningsgrupp för tävling träffas där varje onsdag och tränar samt 
utbyter erfarenheter.  

Agilitykommittén stod som värd för klubbens luciafirande den 13.12, en tradition som i år återigen togs 
upp.  

Vi vill tacka alla våra instruktörer och kursdeltagare för att ni gjort 2012 till ett fantastiskt roligt agilityår 
– för det viktiga är inte att prestera utan att ha roligt tillsammans med sin hund! 

För Agilitykommittén 2013-01-03 

Ingrid Borg Vogel, Marie Staberg, Christopher Nilsson, Katarina König Morin. 

 
Tjänstehundskommittén 2013 
Ingen rapport 
 
Räddningshund 
Ingen rapport  
 
Stugfogdar  
Ingen rapport  
 
Lomma Hundungdom  
Ingen rapport  
 
 
Utställningskommittén 2011 
Ingen rapport 
 

 

  



INFORMATIONSKOMMITTENS (IK) Verksamhetsberättelse 2012 

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.  

Nedan ser vi statistik från 2012 De fem första kolumnerna visar genomsnittet per månad, de 
nästkommande fem kolumnerna är totaler på månad.  

  Average/day Totals 

Month Hits Files Pages Visits KBytes Hits Files Pages Visits KBytes 

Dec 2012 589 494 252 64 21412 18288 15316 7827 1994 663760 

Nov 2012 870 683 374 73 27808 26129 20490 11222 2195 834239 

Oct 2012 1054 820 438 80 31903 32691 25429 13597 2509 989005 

Sep 2012 1040 813 445 82 29801 31226 24408 13379 2476 894037 

Aug 2012 925 754 402 71 26048 28690 23378 12471 2205 807500 

Jul 2012 699 561 311 62 20375 21699 17414 9660 1940 631630 

Jun 2012 866 657 382 70 24292 26009 19715 11461 2121 728769 

May 2012 1014 816 438 82 27592 31463 25303 13605 2544 855356 

Apr 2012 1287 1033 567 93 32867 38626 30996 17014 2817 986001 

Mar 2012 1360 1061 591 93 36980 42187 32893 18337 2904 1146377 

Feb 2012 1130 925 472 80 39599 32778 26843 13706 2332 1148361 

Jan 2012 1123 947 466 76 38515 34843 29370 14448 2383 1193965 

2012 996 796 428 77 29724 364629 291555 156727 28420 10879000 

Sammanfattningsvis har vi haft 28 420 besök under 2012 (att jämföra med 36 473 besök under 2011). 
Vi har i genomsnitt 77 besök per dag ( jmf 99/2011). En liten nedgång alltså, som jag tror beror på ett 
minskat intresse för hemsidor i allmänhet, p g a Facebook. Dessutom hittar man ju våra tävlingar och 
tävlingsresultat på SBK-tävling numera.   

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

Lite statistik: 
126 personer gillar sidan. Den 22 april var den dag vi hade flest besökare, närmare bestämt 14 stycken. 
Räckvidden för varje enskilt inlägg på vår facebook-sida ligger från 50 personer till 120 personer. 

Uppnosat 
Lomma BK:s medlemstidning publiceras numera som en PDF-fil på hemsidan. 4 nummer har utkommit 
under 2012/2013. Utgivningen annonseras också på FB. 
 
För Informationskommittén  2013-01-07  
Helene Jonsson 

 

  

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

Lomma brukshundklubbs mentalkommitté avger härmed följande berättelse rörande det gångna 
verksamhetsåret 2012. 

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 2012 har vi genomfört sammanlagt 2 MT och 8 MH där en del har varit ordinarie arrangemang 
för vår lokalklubb och där en del har varit bokade arrangemang av uppfödare. 

Conny och Ingrid deltog vid en central mentalkonferens 30/3-1/4. 

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 

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 nu fått permanent bygglov på vår stuga.Så nu börjar det stora jobbet med att förhandla om 
arrendeavtalet alternativ att köpa loss marken av  kommunen. Vi ser fram emot ett spännande 2013 
  
Nu har vi ett nytt hundår framför oss med allt vad det innebär för oss och våra fyrfota  vänner.  Jag tar 
också tillfället och tackar för allt stöd ni givit mig som ordförande på klubben. 
 
Styrelsen hoppas och tror att vi får ett lika bra 13 som vi hade 12 men vi behöver så  klart Er hjälp för att 
detta skall lyckas.  
 
Karin Olsson 
Ordförande.  
 
Lomma den 08 januari 2012 
Styrelsen  


