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STYRELSEN INFORMERAR
Värmen har anlänt och vi är mitt i säsongen för kurser,
tävlingar m.m. För Lommas del så har det blivit fina
resultat i nästan alla de discipliner vi håller på med.
Detta avspeglar sig bl.a. i att vi har flera ekipage som
skall representera Lomma på årets SM tävlingar, vilket
vi återkommer till.
Fortsatt en av de tyngre punkterna för styrelsen är den
sedan ett bra tag planerade upprustningen av stugan.
För att börja med det positiva så har en spegel kommit
upp på planen. I övrigt jobbas det för att få till den
nödvändiga renoveringen. Problemet är att säkerställa
att vi får ut mesta möjliga av de resurser vi har.
Eftersom den första planen ej kom i mål, har vi nu lagt
ut offertförfrågan till några byggare med en deadline till
1/7. Vår plan nu är att vi skall kunna välja en byggare
direkt efter sommaren och att denna före årets slut kan
ha genomfört det vi kommit överens om. Fortsättning
följer och ni som är på klubben emellanåt lär väl se när
aktiviteterna kommer igång. I offert-förfrågan har vi
också lagt in en del avseende en altan. Den är separat
del, för vill se om det är möjligt med den investeringen
också. Vi kommer också att kolla kostnaden för ny
belysning på den nedre planen. Troligen kommer en del
av kostnaderna att överstiga beslutade budgeterade
medel vilket innebär att vi i så fall får återkomma vid
lämpligt medlemsmöte.
Läs gärna protokollen från våra styrelse- och
medlemsmöten som alltid publiceras på hemsidan.
I den stora hundvärlden har vi tre SM framför oss Det
börjar med SM i agility som går i Växjö 1-3 Juli. Sedan
2014 är agility organisatoriskt utanför SBK och
arrangeras av Svenska Agility klubben (SAgiK). Nästa
SM är i Lydnad och Rally som går i Norrtälje 15-17 Juli.
Sist kommer SM i bruks och IPO som går i Borås 26-28
augusti. Tidigare hade man ett stort SM där alla
discipliner avgjordes. Jag själv tillhör dom som tycker
att det var skitkul med ett stort SM. Även om jag är mest
intresserad av bruks så var det kul kolla de andra
aktiviteterna. Har förståelse för att det ur arrangörs
synvinkel kan bli väldigt mycket, men kul var det. Tror
att sista gången man hade allt samtidigt var på SM i
Karlshamn 2002 Till de ovan nämnda SM:en så
kommer även SM i tjänstehundsgrenarna som t.ex.
IPO-R som är räddningshundarnas SM. Det går i Tierp
4-5-Juni.
År 2018 firar SBK 100 års jubileum och då kommer SM
att gå i Blekinge igen och då närmare bestämt i
Ronneby. Jag är övertygad om att detta SM blir utöver
det vi är vana vid. Ambitionen är att ha ett samordnat
SM igen. Har hört att man har lite ”problem” med SAgiK
som fortfarande vill hålla sitt eget SM. Vi får se vad som
händer.

För att återgå till årets SM så har vi, en del deltagare
från Lomma.
Klar för deltagande i Rally SM är
 Madeleine von Koch med Naia.
Klara för deltagande i Agility SM är
 Maria Andersson med Viska
 Katarina König Morin med Mirre
 Christoffer Nilsson med Ice
Nästan klara i bruks sök för deltagande är
 Lisa Montén med Sid
 Kenneth Jönsson med Imsa
Vore väldigt kul om även dessa blev klara för SM, för då
har vi i Lomma BK representation i samtliga SM
(tjänstehundsdelen ej räknat) detta år.
För en tid sedan läste jag att ett rådjur med tre
fullgångna kid i sig blivit riven till döds av hund/hundar
på Skrylles fritidsområde. Från Skrylle publicerade man
även en bild på ”offren” på sin Facebook sida. Alltid trist
att se sådant här och man vet med säkerhet att det
alltid ”spiller över” på alla hundägare som sköter sig. En
uppmaning till alla att ha koll på sina hundar då ni är ute
i naturen. Kan man inte kalla in hunden då vilt dyker
upp så ha den t.ex. i flexikoppel. Använd sunt förnuft,
det brukar räcka ett bra tag.
För min egen del så rehabbar jag fortfarande Utte efter
hans diskbråck och försöker få någon form av fason på
yrvädret Ixi. Uttes rygg blir sakta bättre, förhoppningsvis
är han återställd efter sommaren. Ixi har all energi som
en bra riesen skall ha och är dessutom väldigt social.
Positiva egenskaper som dock just nu sätter livet på
prov emellanåt. För det mesta är det väldigt kul och hon
visar goda talanger på den lilla sökträning vi hittills
genomfört. Skall bli spännande att följa hennes
framsteg. Har sett att några fler bland klubbens
”trotjänare” skaffat ny hund bl.a. Anna-Kari vår
ordförande och Helene som sköter hemsida m.m. Ska
bli kul att träffa nytillskotten.
Sommaren är här och solen lyser och värmer allt som
oftast. Som alltid vid den här tiden så måste man
påminna om hund i bil. Vi vet att det är väldigt svårt att
undvika ha hunden med sig i bilen. Det vi då kan göra
är att sörja för svala parkeringsplatser och ventilation i
bilen. Försök att hitta en skuggig plats att parkera på
även om det innebär att du får gå lite längre till affären,
öppna bakluckan en bit och ta ner sidofönstren en
aning. Ha även en skål med vatten till hunden. Om du
gör detta så uppstår inga problem.
Ha en trevlig sommar tillsammans med din/dina hundar
och kolla gärna på något av de SM tävlingar som
kommer.
Vi ses på klubben!
Jan, Utte o Ixi.
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Officiell Agilitytävling 160423
Tävlingen 625 anmälda starter, vilket är nytt rekord!
Antalet anmälningar har hela tiden ökat sedan vid
började att hålla tävlingar och detta ser vi som ett gott
betyg av vårt arrangemang. Vårt vinnande koncept är;
fina rosetter (ny modell för i år!), priser till många
deltagare och bra fika till försäljning i köket! Tävlingen
utfördes ”på minuten” dvs allt flöt bra och vi höll det
planerade tidsschemat . Vårt samarbete med Svedala
BK är mycket lyckat och vi är nu ett sammansvetsat
team där alla hjälps åt för att få allt att gå så smidigt
som möjligt. Vill därför här passa på och tacka alla som
ställer upp som funktionärer – utan er – ingen tävling!

Då är halva 2016 snart avklarat och vi har avverkat 3
tävlingar, Sök lägre/högre/elit, Rallylydnad och Lydnad.
I höst har vi Spår Elit, Rallylydnad, Lydnad samt vårt
KM. I år jobbar vi för att få KM i lydnad, bruks och
rallylydnad på samma dag, dvs. den 19 november. Håll
utkik mer info kommer på hemsidan.

Träningstävlingar tillsammans med Lunds BK
Vår tidigare 3-klubbs tävling har i år minskat till
träningstävling mellan Lomma och Lund. Vi var lite
rädda för att vi kanske skulle bli för få deltagare nu med
en klubb färre– men så har det inte blivit!. Den 25 april
var det Lomma som arrangerade tävlingen och vi hade
nästan 120 starter (dvs fler än när vi var tre klubbar)
varav glädjande nog ett 10-tal ungdomar från Lomma
HU också deltog. Vi har en fantastisk gemenskap
mellan deltagande klubbar och alla hejar och
applåderar varandras lopp!
Höstens kurser
Man kan redan nu gå in och anmäla sig via
webbformulär på hemsidan till höstens agilitykurser.
Så här ser vår planering ut (veckodagar/instruktörer ej
bestämda ännu):
- Grundkurs
- Handlingskurs (forts. för de som inte tävlar aktivt)
- Tävling 1 (aktivt tävlande, men ej uppflyttningsklara
till klass 2
- Tävling 2 (uppflyttningsklara till klass 2 eller som
redan tävlar klass 2 och 3.)
Gemensam kursavslutning
Torsdagen den 2 juni inbjöd vi till gemensam
kursavslutning ”agrillity” för alla agilitykurser och c:a 30
medlemmar deltog. På programmet stod:
- Skojtävling – tag så många hinder du och din hund
kan under 60 sek! Jag lovar att det var trötta ben
när de 60 sekunderna var slut 
- Tipspromenad med kluriga frågor om klubben och
hundar
Under tiden som resultaten från de båda ”tävlingarna”
räknades ut grillades det korv som åts med god aptit!
Vinnarna av de båda tävlingarna fick som pris välja
valfri glass ur frysen!

Vi vill passa på att tacka alla som ställer upp som
funktionärer. Utan era insatser så hade det varit svårt
för klubben att genomföra sina tävlingar. Att vi har
många duktiga ekipage ute på tävlingar vet vi genom
barometern men att vi har så många duktiga
funktionärer i Lomma BK framgår kanske inte alltid
officiellt men vi kan lova att vi får många lovord från
våra påskrivande domare som har i uppgift att även
kommentera respektive tävling.
Vi har olika träningsgrupper igång i klubben och det är
riktigt skoj. För att vara ute i markerna och träna behövs
träningsledarbevis till våra bruksträningsgrupper. Dessa
är beställda och kommer inom kort.
Vi har anmält fem personer för utbildning till
Tävlingsledare i Lydnad. Något vi verkligen behöver nu
med de nya reglerna som strax (inte helt klart men mest
troligt) kommer att träda ikraft, vilket då medför att en
del klasser måste dirigeras av auktoriserade TL.
Vi har även anmält en person för utbildning till
Tävlingsledare i Bruks. Lika välkommet och välbehövligt
med nya krafter här.
Vill du också utbilda dej? Skicka ett mail till
ts@lommabk.com och anmäl ditt intresse. Lämna en
kort beskrivning på vad du håller på med inom tävling
samt hur länge du varit aktiv.
Vi i TK vill önska er alla en riktigt skön sommar.
Elisabeth, Lena, Pia och Yvonne

GRATTIS
Uppflyttningar
 Emma Nordahl och Smilla – Lydnad 2
 Marina Elenmo och Edit – Rally fortsättning
 Katarina König Morin och Mirre – Rally forts.
 Monika Thulin och Lucky – Rally forts.
 Helene Jonsson och Lykke – Spår Elit
 Bent Brohammer och Gitte – Spår HKL
Övrigt att Gratulera
 Yvonne Rosberg och Abby - SELCH
 Malin Elving och Vilja - SELCH
 Lisa Montén och Sid – Cert sökhundsgruppen
 Ingrid Borg Vogel och Dexi – 14 pinnar AgHO

Stort tack till alla instruktörer som gjort ett fantastiskt bra
jobb!
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Tankar om inlärning – belöning och bestraffning

BAROMETRAR
Agilitybarometer 2016 (Topp 3)
1
Katarina König-Morin och Mirre
2
Ingrid Borg Vogel och Dexi
3
Linda Wernram och Akilles

51
36
28

Bruksbarometer 2016 (Topp 3)
1
Elisabeth Montén och Sid
2
Kenneth Jönsson och Imsa
3
Helene Jonsson och Lykke

40
30
19

Lydnadsbarometer 2016 (Topp 3)
1
Yvonne Rosberg och Abby
2
Malin Elving och VIlja
3
Emma Nordahl och Smilla

30
15
14

Rallybarometer 2016 (Topp 3)
1
Madeleine von Koch och Naia
2
Katarina König-Morin och Mirre
3
Marina Elenmo och Edit

93
55
22

Vi strävar ju efter att arbeta med positiva metoder, även
om jag vägrar använda uttrycket "mjuka" eftersom detta
mera för tankarna till barnprogrammen på 70-talet, vilka
lett en hel generation vilse i pannkakan.
Särskilt i inlärningsfasen, så vet vi att ingenting annat
än positiv förstärkning ger en äkta inlärning, alla andra
metoder går ut på att skrämma till lydnad.
Men ibland funkar det bara inte. Man försöker och
försöker, man vädjar och ber, men hunden vill inte
lägga sig på kommando. Då återstår till slut bara att
berätta för den att den bara är en hund, och att det finns
lägen då den helt enkelt ska lyda.
Det är då bestraffningstekniken kommer in i bilden, och
här nedan följer en beskrivning av hur man lägger upp
sådant. Bestraffning ska planeras minst lika noga som
belöning.
Rulla ihop en dagstidning ganska hårt, säkra den med
tejp så att du får något som liknar en batong. Observera
att du inte får välja hårdgummi, trä, eller dylikt.

Fullständiga resultat finns på hemsidan.
UPPNOSAT
Rallytävling
På Mors Dag var det dags för rallytävling, nybörjare och
fortsättningsklass. Det var totalt 89 anmälda och till
start kom 72.
Allt flöt på jättefint, tack vare alla duktiga funktionärer,
varav en del var tävlande. Speciellt tack till Ewa och
Jessica i köket, som under dagen var dubbelarbetande!
Inte nog med att de fixade med försäljning och
köksarbete, så passade de två små valpar.
Lomma BHK fick 3 ekipage på pallplatser, nämligen
Monika och Lucky samt Marie och Iza som delade på
en 2:a placering och Cecilia och Leia som kom 3:a i
NKL.
Tävlingen sponsrades av Royal Canin, Evidensia
Djursjukhuset i Malmö samt Hundomera i Södra
Sandby. Nästa Rally-tävling blir den 30 oktober och då
blir det i alla klasser, alltså även Avancerad och
Mästare..
”Den viktiga leken”
Fredagen 19 augusti blir det föreläsning med Tobias
Gustavsson från Swedish Working Dog Institute.
Du kan läsa mer på hemsidan och där finns även ett
anmälningsformulär. Anmäl och betala senast 29 juli.

Om det exempelvis gäller läggande, så har du batongen
i höger hand, hunden sitter vid din vänstra sida. Ge
kommando "ligg!".
Om hunden inte direkt lyder så höjer du batongen med
armen rakt upp o drämmer den så hårt du kan i huvudet
……….. på dig själv!!!!
Samtidigt uttalar du mantrat "nästa gång ska jag inte
ställa orättfärdiga krav på min hund, och planera
träningen mycket bättre".
(Jag vet ej vem författaren är, men den är rätt bra  )
Medlemsmöte
Torsdag 13 oktober kl. 19:00 i Klubbstugan. Alla
medlemmar är välkomna.
Manusstopp för Uppnosat nr. 3 2016
är den 28:e september. Bidrag skickar du till
hemsidan@lommabk.com
Ha en härlig sommar med era fyrbenta vänner!
/Helene
PS. Besök gärna Lomma BK:s galleri. Där finns bilder
från våra officiella tävlingar och lite annat.
http://galleri.lommabk.com/#!home

Inbjudan till föreläsning 19 augusti
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