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STYRELSEN INFORMERAR
Får börja med att hälsa alla medlemmar såväl gamla
som nya välkomna till ett nytt verksamhetsår! Ett nytt
spännande år med många trevliga upplevelser
tillsammans med våra hundar. En del kommer lite
osäkra med sin första valp till en valpkurs, en del mer
erfarna tränar för fullt inför en ny tävlingssäsong i någon
av våra många varianter av tävlingsmoment och en del
jobbar med att hålla igång och utveckla vår verksamhet.
Väldigt kul och spännande att följa er alla vilken aktivitet
det än gäller. Vi har haft fördelaktigt väder här nere hos
oss för att vara ute och hålla på med hundarna (om det
inte gäller drag  ). Alltså lycka till alla medlemmar i era
hundaktiviteter!
Klubben har haft sitt årsmöte med sina sedvanliga
punkter som kröntes med val av funktionärer,
prisutdelning till våra duktigaste ekipage och gemensam
middag. Vi var 35 deltagare på årsmötet vilket får anses
som bra i en förening på ca 320 medlemmar och en
fingervisning om att det finns ett fortsatt stort intresse
för klubben. Vi fick in några nya medlemmar i styrelsen
som avsevärt sänker styrelsens medelålder. Vår nya
kassör heter Cissi Wendt är nästan uppväxt på klubben
(dotter till Lotta Pettesson) och jobbar på bank. Ett
bättre CV får man leta efter för en kassör i Lomma
Brukshundklubb. Vi fick också in en ny suppleant som
heter Marina Elenmo som jag hoppas lära känna lite
bättre så småningom eftersom hon inte kunde
medverka på årsmötet. Vad gäller utmärkelser till våra
duktiga tävlingsekipage så måste det nämnas att vi
denna gång fick den stora äran att dela ut sex stycken
championat utmärkelser. Det är en stor prestation och
ett stort arbete att få fram en champion som dessutom
gör stor PR för Lomma Brukshundklubb, så därför
nämner jag dessa speciellt.

Brukschampionat
Kenneth Jönsson med Imsa
Annelie Jönsson med Speja
Lydnadschampionat
Petra Forsell med Ebba
Utställningschampionat
Satchmos Yang C.I.E, C.I.B, FI UCH, NORD UCH
(Ägare Anna-Kari Sahlqvist)

Sandskogens Dexi DK UCH (Ägare Conny Borg)
Dreamwishes Lasse SE UCH (Ägare Peter Waldholm,
handler Åsa Kiärkner)
Ett värdigt slut på ett bra verksamhetsår för Lomma BK.
Nu blickar vi framemot 2016 och vad som kommer att
hända detta år. Förutom alla normala aktiviteter inom
utbildning och tävling så skall vi försöka komma framåt
med upprustningen av stuga och område. Det finns en
del saker, som jag nämnt i tidigare artiklar, vi planerar
med och gärna vill ha genomförda. Nu i början av året
fick vi plötsligt erbjudande om en hel del jord att
förbättra våra planer med. Just nu hålls det på med att
kolla om vi kan ta detta erbjudande och kostnaderna för
transporter etc. Får se hur långt vi kommer med de
medel vi har att jobba med. Under året har vi förhandlat
fram ett nytt avtal med Lomma kommun som ger oss en
säkerhet på området och därmed en möjlighet att satsa
på stuga och område. Vill du veta mer om det som
hände på årsmötet kan du gå in på vår nya fina
hemsida och läsa protokoll från årsmötet och andra
möten.
Väldigt glädjande är det också att klubben för ungdomar
fortsätter sina välbesökta aktiviteter. Man kan med fog
säga att de pengar vi la ner på upprustning av
ungdomarnas stuga var väl investerade.
Anna-Kari och jag var på distriktets årsmöte. Som de
flesta väl förberedda årsmöten avlöpte det snabbt och
smidigt. Mötets ordförande var SBK:s förbunds
ordförande Rolf Weifert som har sitt ursprung från
Skåne. Lomma utmärkte sig bra genom att Kenneth
Jönsson med Imsa blev årets distriktmästare i sök. Ett
stort GRATTIS från oss i Lomma BK!
För min egen del och Utte har uppstarten inte blivit bra
alls. Utte har skadat ryggen och kommer med all
sannolikhet inte att vara sökhund längre. Är glad om
han kan funka i det vardagliga familjelivet på ett bra
sätt. Redan före denna händelse hade jag boka en ny
valp (märkligt va??) som blev en riesentik. Hon har
anlänt och ställer till med allt trassel just nu som en valp
kan ställa till med. Hon heter Rissies Ixi och ni kommer
att få höra hur det går fortlöpande i denna spalt. Varför
då en riesen igen undrar kanske någon? Jo frågan är
berättigad. Jag hanvisar till en kompis på Ronneby
brukshundklubb som sa att om man skaffar riesen så är
man garanterad en plats i himmeln – man har ju ett
helvete på jorden .
Alla som är intresserade av klubben och vårt helt ideella
arbete med den kan kolla mer på klubbens hemsida
eller/och på klubbens Facebook sida. Alla är välkomna
med synpunkter och kommentarer. I kalendern hittar ni
planerade aktiviteter.
Vi ses på klubben! / Jan, Utte o Ixi.
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AGILITY
Uppstartsmiddag
Ett 15-tal agilityaktiva på Lomma BK träffades tisdagen
den 22 mars och hade en gemensam uppstartsmiddag
på restaurang Potala i Malmö. Vintern är över och det
var ett bra tillfälle att träffas för att smida planer inför
årets kurser och tävlingar!

Datum: 14 april 17.30 Lund, 25 maj 17.30 Lomma, 25
aug 17.30 Lund, 21 sept 17.30 Lomma och avslutning
23 oktober 10.00 Lomma. (Se regler på hemsidan).
Agilitykommitténs prisutdelning vid årsmöte 160219
Klubbmästare 2015

Susanne Bengtsson med Molly (Small)

Kursstart
Anmälningar till våra agilitykurser har droppat in under
hela vinteruppehållet och from v.13 startar vi nu upp
fyra välfyllda kurser – allt från grundkurs till tävlingskurs
med en gemensam avslutning för de fyra kurserna
torsdagen den 2:e juni.
Förutom våra tidigare A1-instruktörer på Lomma BK
(info om dem hittar ni på vår hemsida) kan vi nu
glädjande presentera två nyutbildade A1-instruktörer:
Frida Nilsson och Johan Winberg.

Peter Waldholm med Baily (Medium)

Officiell Agilitytävling 160423
Lördagen den 23 april håller Lomma BK tillsammans
med Svedala BK en officiell agilitytävling klass 1 och 2
samt dubbel Ho2, plats Lomma. Tävlingsledare är
Christopher Nilsson. Om du inte ska delta så kom gärna
och titta! Eller är det kanske så att du har möjlighet att
hjälpa till med något, kontakta då Ingrid på
agility@lommabk.com
Träningstävlingar tillsammans med Lunds BK
Tillsammans med Lunds BK håller vi fyra
träningstävlingar + avslutning, dessa är avsedda för
både för dig som vill testa tävling för första gången men
även för dig som redan är etablerat tävlingsekipage
men som behöver lite extra träning. Banorna ska vara
relativt enkla och ej ha maxad hinderhöjd.

Ingrid Borg Vogel med Sandskogens Amika (Large)
Sida 2/4

Uppnosat
Infoblad för Lomma BK:s medlemmar Nr.1 2016
Agilitybarometern 2015
1. Laura Löfberg med Alice
2. Ingrid Borg Vogel med Sandskogens Dexi
3. Katarina König Morin med Morris
Bruksbarometern 2015
1. Kenneth Jönsson och Imsa
2. Helene Jonsson och Lykke
3. Annelie Jönsson och Speja
Lydnadsbarometern 2015
1. Petra Forsell och Ebba
2. Yvonne Rosberg och Abby
3. Martina Hansson och Skoj
Rallylydnadsbarometern 2015
1. Frida Nilsson och Zac
2. Frida Nilsson och Zingo
3. Sofie Remgren och Lexus
GRATTIS
Uppflyttningar
 Martina Hansson och Ezz – lydnad 3
Övrigt att Gratulera
 Ingrid Borg Vogel och Amika – Årets allroundhund
 Kenneth Jönsson och Imsa – Årets bästa sökhund
 Kenneth Jönsson och Imsa – Årets bästa brukshund
 Helene Jonsson och Lykke – Årets bästa spårhund
 Yvonne och Abby – 1:a pris LYDNAD ELIT
 Kenneth Jönsson och Imsa – CERT sök
 Kenneth Jönsson och Imsa – DM sök 2015
 Elisabeth Montén och Sid – CERT sök

Bruksbarometer 2016
1
Elisabeth Montén och Sid
2
Kenneth Jönsson och Imsa

17
9

Lydnadsbarometer 2016
1
Yvonne Rosberg och Abby
2
Martina Hansson och Ezz

13
9

Rallybarometer 2016
1
Madeleine von Koch och Naia
2
Katarina König-Morin och Mirre

59
10

UPPNOSAT
Söktävling
Årets första officiella tävling är genomförd. Totalt var det
19 ekipage (7 lägre klass, 2 högre klass och 10 elit)
som startade. Mari Kjellkvist var tävlingsledare för
elitklass och Ingvar Klang och Crispin Frid dömde. Det
blev en lång dag då de flesta ekipagen gjorde ett bra
sökarbete och uppletande och därför kom till klubben
för att göra lydnadsdelen. Vinnaren Eva Rosborg fick ett
CERT och dessutom SM-poäng (618 p). Även 2:an
Martina Kaad fick ett cert med sig hem. Placering 3-6
hade certpoäng.
I lägre och högre klass var Bent Brohammer
tävlingsledare och domare var Anna-Kerstin Svensson
och Anders Therup. Resultatet blev 3 uppflyttningar till
HKL.

Prispallen lägre klass
Medlemsmöte
Onsdag 13 april kl. 19:00 i Klubbstugan. Alla
medlemmar är välkomna.

Lisa och Sid fixade ett Cert på sin 2:a elittävling!

Påminnelse
Vänligen lägg tillbaks plankorna i hopphindret när du
tränat klart. Väldigt ofta ligger de utspridda på gräset
långt ifrån hindret.
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SWDI – Föreläsning och spårkurs
Fredagen 1:a april hade 40 personer nöjet att lyssna på
föredraget ”Spårhunden och lukterna” av Tobias
Gustavsson från Swedish Working Dog Institute.

Spåren som testades var inte så långa och inte heller
så gamla (nästan ingen liggtid alls!), så under dessa
dagar fick varje hund gå ett 10-tal spår på varierande
underlag, dock mest asfalt.

Roland och Wilda (foto: Jessica Nyström)

Det handlade bl a om att valpen mycket väl kan tränas i
nosarbete från 8 veckor och att man ska börja med det
svåra, dvs ”hårda” spår. Gör ”direktpåsläpp” för att
minimera risken att det blir fel. Det finns en hypotes att
”Varje gång ett fel görs, så ökar sannolikheten att felet
ska upprepas”! Därför ska man göra träningen så lätt att
det alltid blir rätt! (Errorless learning!). Upptag av spår
kommer alltså sist i kedjan.

Alla deltagarna var överens om att detta var en mycket
bra kurs – kanske den bästa de varit på?
Förhoppningsvis blir det en uppföljning till hösten. Till
dess ska vi jobba med våra stegringsplaner och
noggrant stämma av våra 3-veckorsmål.
Manusstopp för Uppnosat nr. 2 2016
är den 8:e juni. Bidrag skickar du till
hemsidan@lommabk.com
/Helene

På lördagen och söndagen fick 8 spårekipage och 11
observatörer veta mer om spårträning och en hel del
annat! Bl a om rädslor, stress och övningar för att få
stressade hundar att bli lugna. Lite koncentrationsövningar och markeringsövningar hann vi också med.

Uppnosad 

Mari och Glittra (foto: Jessica Nyström)
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