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Verksamhetsberättelse för Lomma Brukshundklubb
2017/01/01 – 2017/12/31.
Lomma Brukshundklubbs styrelse avger härmed följande berättelse rörande det gångna verksamhetsåret.
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Ombud och representation
Hela styrelsen har varit tillgänglig för att representera och presentera klubben vid distriks- och regionmöten.

Medlemsmöten
Klubben har avhållit 2 ordinarie medlemsmöten samt 1 årsmöte. Lomma Hundungdom med hundar lussade för
oss vid Lucia.

Styrelsemöten
Styrelsen har avhållit 9 protokollförda styrelsemöten samt ett konstituerande.

Tävlingskommittéen
Officiella Tävlingar 2017
23 april Söktävling (LKL, HKL, Elit)
15 oktober Lydnadstävling alla klasser
Vår bokade tävling i Spår-elit fick ställas in eftersom vi inte kunde ordna någon mark.
I januari hade vi ett uppstartsmöte för våra tävlingsledare och tävlingssekreterare på Potala Restaurang i
Malmö. Vi planerade vilka som håller i respektive tävling samt vad som behöver åtgärdas. Dessutom
bestämmer vi vilka tävlingar klubben skall hålla året därpå.
Lena Hodder har under 2017 genomgått tävlingsledare utbildning och är nu auktoriserad tävlingsledare i
lydnad.
Statuter för KM har uppdaterats utifrån den regelrevideringen som genomförts.
Vi vill uppmärksamma Elisabeth och Sid lite extra som återigen representerade Lomma BK på bruks-SM 2017 i
Skutskär. De slutade på en mycket hedersvärd brons plats och vi gratulerar till denna prestation.
Tyvärr fick vi ställa in vårt KM 2017 i bruks och lydnad pga för få anmälda.
Barometervinnarna
Bruks
Lydnad

Kenneth Jönsson och Imsa
Yvonne Rosberg och Abby

För tävlingskommittéen
Yvonne Rosberg, Lena Hodder och Elisabeth Montén.

Agilitykommittén
Ett aktivt 2017!
Kursverksamhet
Under året har Ag-kommittén hållit 8 kurser;
grundkurs, fortsättningskurs, förberedande tävlingskurs och tävlingskurs, handlingskurs, tävlingskurs
1, tävlingskurs 2-3.
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Vårens kurser avslutades med en gemensam avslutning, detta var mycket uppskattat.
Tävlingsverksamhet
SM i Agility
Lomma BK representerades av Johan Winberg och Maria Andersson.
Officiella tävlingar
Under året har det avhållits två st. officiella agilitytävlingar i samarbete med Svedala BK.
160429 Officiell klass 1 och dubbel klass 2 tävling med nytt rekord - 669 startande (plats Lomma)! Det
innebar att vi fick köra på tre banor vilket var i mesta laget.
160930 Officiell klass 1 och klass 2 med 391 startande (plats Svedala).
För varje år har antalet anmälda starter ökat vilket vi tolkar som att våra tävlingar är mycket
uppskattade. Understryker också att samarbetet med Svedala Brukshundklubb fungerar alldeles
utmärkt och vi har en mycket fin sammanhållning vilket är guld värt!
Inofficiella tävlingar
Under 2017 fortsatte samarbetet med Lunds BK. Under året har det hållits 5 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
fem avslutades med en stor gemensam prisutdelning och måltid, flera av Lommas ekipage fick
framstående placeringar!
Klubbmästerskap
För åttonde året i rad arrangerades ett klubbmästerskap där drygt 20 st hundar/förare deltog. KM:et
var festligt med glada deltagare, påhejande anhöriga och med en gemensam soppmiddag efteråt!
Klubbmästare 2017 blev
Large: Frida Nilsson med Rix
Medium: Peter Waldholm med Rackham
Small: Katarina König Morin med Mirre
Våra tävlande i agility för Lomma BK
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 och gjort outstanding
resultat! men i barometern är det endast de 10 bästa resultaten som räknas.
Placerade 1-3 kommer att premieras med ett speciellt pris och samtliga som kommit över 20p
kommer att erhålla ett graverat glas vid Lomma BKs årsmöte.
Förare

Hund

Ras

2

Frida Nilsson
Madeleine von Koch

Rix
Ila

3

Katarina König Morin

4

Maria Andersson

1

Strl

Klass

Poäng

Shetland sheepdog
Shetland sheepdog

L
XS

1
1

92
91

Xerox

Dv schnauzer

S

2

90

Ullbitens Sophie

BC

L

3

89,1
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Linda Wernram

Akilles

Samojed

L

2

76,65

6

Katarina König Morin

Mirre

Shetland sheepdog

S

3

64,9

7

Ingrid Borg Vogel

Sandskogens Elit

Australian kelpie

M

1

54

8

Åsa Kjärkner

Trinny

Cockerspaniel

M

2

44,1

9

Marie Wahlgren

Lilo

Blandis

S

2

43,05

10
10

Marie Staberg

Kalle

Borderterrier

M

2

39,9

Åsa Kjärkner

Baily

Koikerhondje

M

2

39,9

12
13

Jenny Fridh
Laura Löfberg

Unni
Alice

Shetland sheepdog
DSG

M
S

1
3

28
20,9

14

Peter Waldholm

Rackham

Kromfhorländer

M

2

14,2

15

Frida Nilsson

Zac

BC

XL

1

14

16

Frida Nilsson

Zingo

BC

XL

1
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Vinterträning
Under vintern har våra tävlingsekipage hyrt in sig i en privat anläggning. De aktiva tävlingsekipagen
har blivit fler och vi är nu två träningsgrupper som i vinter kommer att träna fredag kvällar resp.
lördagar under nov. 2017 tom mars 2018.
Tack!
Vi vill tacka alla våra fantastiska instruktörer, övriga funktionärer och kursdeltagare för att ni gjort
2017 till ett fantastiskt roligt agilityår – för det viktiga är inte att prestera utan att ha roligt
tillsammans med sin hund!
För Agilitykommittén 2017-12-31
Ingrid Borg Vogel, sammankallande
Christopher Nilsson
Katarina König Morin
Marie Staberg

Mentalkommittén
Lomma brukshundklubbs mentalkommitté avger härmed följande berättelse rörande det gångna
verksamhetsåret 2017.
Kommittémedlemmar
Conny Borg, (mentaldomare/mentalbeskrivare – sammankallande, ledamot i distriktets mentalkommitté)
Ingrid Borg Vogel (mentaldomare/mentalbeskrivare, exteriörbeskrivare schäfer, certifierad
utställningsansvarig)
Ann-Charlotte Pettersson (A-figurant)
Linn Jonsson våren 2017 (A-figurant) – därefter flyttat till annat län i Sverige.
Verksamheten
Under 2017 har vi genomfört sammanlagt 9 arrangemang (Mentalbeskrivningar (MH), där en del har varit
ordinarie arrangemang för vår lokalklubb och där en del har varit bokade arrangemang av uppfödare.
Att notera är att Lomma BK är den klubb i Sverige som både 2016 och 2017 har arrangerat flest
mentalbeskrivningar (MH) i Sverige - det tycker jag att vi ska vara stolta över!
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Pga ökad föreningsverksamhet ute i ”furet” och klagomål från kommuninnevånare har vi fått flytta vår
verksamhet in till klubbområdet. Detta har fungerat över förväntan, dock innebär det att vi inte kan arrangera
mentaltester (korning).
Lomma BK är i behov av fler mentalfunktionärer och för att kunna genomföra mentalbeskrivningar samarbetar
vi med Sjöbo brukshundklubb vilket har varit mycket lyckat. Vi har även haft stor hjälp av funktionärer från både
Helsingborgs BK och från Ystads BK.
I december inbjöd Lomma BKs mentalkommitté aktiva funktionärer (som under 2017 varit funktionärer på
Lomma BKs MH/MT) från Sjöbo BK, Ystads BK och Helsingborgs BK till ett planeringsmöte inför 2018.
MT2017
SBK centralt avhöll ett seminarium den 3-5 februari i Kungälv avs MT2017 där Ingrid och Conny deltog. Conny
och Ingrid bistod vid den utbildning som avhölls för figuranter (Lotta Pettersson deltog) och testledare i Skåne
den 12 februari, plats Landskrona BK. MT2017 bedrivs enligt centralt beslut på en plats i Skåne, Tollarps BK.
Ingrid och Conny har vid ett par tillfällen varit där och dömt MT2017.
Inmätning mankhöjd inför bruksprov
Ingrid arrangerade och avhöll inmätning den 25 februari, plats Lomma BK.
Klubben ha två exteriörbeskrivare
Ingrid Borg Vogel, schäfer
Anna-Kari Sahlqvist, beauceron
Tack
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!
För mentalkommittén, 2017-12-31
Conny Borg

Hundägarkommittéen 2017
HUK har under 2017 anordnat följande kurser:
Valpkurs 5st
Grundkurs 5st
Rallykurser 3st
Tävlingslydnad 2st
Spår 1st
Totalt 16st
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Möten
Vi har haft ett möte under 2017 rörande elektronisk rapportering till studiefrämjandet. På mötet togs beslutet
att vi framöver kommer att använda oss av denna metod för att rapportera kurser.
Utbildning
Martina Persson är nu utbildad instruktör i rallylydnad.
Sofie Boyström är nu utbildad nosework instruktör.
Övrigt
Under året har trycket på kurser varit enormt. Detta har i samband med att klubbens egna instruktörer inte
haft tid gjort att vi tagit in en avtalsinstruktör som ansvarat för två valpkurser. Feedbacken från dem som gått
dessa kurser har varit mycket positiv. Även från HUK har det varit positivt att ej behöva skicka vidare personer
som vill gå kurser till andra klubbar för att vi ej kan erbjuda dem plats.
Sammankallande vill framföra ett stort tack till samtliga instruktörer för bra genomförda kurser och ett bra
samarbete under året.
HUK 2017-12-31
Filip Ertzinger

Rallylydnadsgruppen
Officiella tävlingar 2017
1. 2017-05-14 – Rallylydnad Fortsättningsklass och Mästarklass
97 anmälningar fördelade på 4 tävlingar.
2. 2017-10-22 – Rallylydnad Dubblerad – Nybörjarklass, Avancerad Klass
95 anmälningar fördelade på 4 tävlingar

Inofficiella tävlingar 2017
1. 2017-11-18 – Klubbmästerskap Rallylydnad
6 anmälningar KM Rallylydnad, 14 anmälningar i Lilla KM Rally
Domare och skrivare var Sofie Remgren och Filip Ertztinger.

SM Rallylydnad 2017
Lomma BK representerades av Madeleine von Koch och Fairdogs Vivekka, ”Naia”, finsk lapphund.

Klubbmästerskap 2017
Klubbmästare Rallylydnad: Anna Nilsson och Molly
Klubbmästare Lilla Rallylydnad: Lotta Pettersson och Cheia

Rallylydnadsbarometer 2017
1:a Jessica Carling och Kajsa, 106 poäng.
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2:a Madeleine von Koch och Naia, 97 p
3:a Marina Elenmo och Edit, 96 p
I år är det 24 ekipage som har lämnat in resultat till rallybarometern.

Rallylydnadschampion 2017
Nytt för i år är Svenskt rallylydnadschampionat, SE RallyCh – tre certifikat erövrade i officiell mästarklass.
Lomma Brukshundklubb fick under året 5 champions , nämligen:
- Madeleine von Koch och Naia (Finsk Lapphund)
- Anna Nilsson och Molly (Labbe)
- Jessica Carling och Kajsa (Vorsteh)
- Marina Elenmo och Edit (Hoffe)
- Katharina König-Morin och Mirre (Sheltie)

Auktoriserade funktionärer
Vi har under året fått ett antal nya auktoriserade funktionärer. En del är nyutbildade medan andra är nya
klubbmedlemmar som varit auktoriserade sen tidigare.
Domare
Filip Ertzinger
Sofie Remgren
AnnaKarin Dahlstedt (ny medlem)
Skrivare
Marina Elenmo
Anneli Lütgebauks (ny medlem)
Lena Killander (ny medlem)
Sekreterare
Martina Lundbeck (ny medlem)
Gunillla Bivefors (ny medlem)

Sponsorer
Vi har under året sponsrats av Evidensia Djursjukhuset i Malmö, Royal Canin, Kävlinge Zoo, Sund HundMat samt
Dogman.

Informationskommittén
Hemsidan
Adress: http://www.lommabk.com/
Adress till galleriet: http://galleri.lommabk.com/#home
Uppdatering sker så snart det finns något att publicera – t.ex. ”grattis”, protokoll, information om kurser, m.m.
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Tips: Om du letar efter något speciellt, så kan du använda dig av ”kategorier”. Väljer du ”Grattis”, så ser du bara
de inlägg som har med detta att göra och väljer du ”Agility” så får du upp alla inlägg som berör agility. Du kan
även söka inlägg efter datum (månad).
Facebook-sidan
Administratör: Helene Jonsson
Redaktörer: Anna-Kari Sahlqvist, Ingrid Borg Vogel, Jan Andersson, Filip Ertzinger, Yvonne Rosberg.
Adress: http://www.facebook.com/pages/Lomma-Brukshundklubb/167926183245986
Sidan har idag totalt 505 ”följare”.
För Informationskommittén 2018-01-08
/Helene Jonsson

Stugfogdar
Har under året turats om med gräsklippning och den allmänna skötseln av klubbområde och stugor. De har
även jobbat hårt med att få klipparen servad/åtgärdad under hösten. Det går inte att bland annat ställa
in/justera klipphöjden och det har medfört att gräset ibland ”klumpat” ihop sig. Där det borde behövas klippas
2 gånger har bara kunnat klippas i en höjd, istället för två.

Lomma Hundungdom
De har under året haft ett flertal kurser samt träningsläger med övernattning i stugan. De lussade för oss äldre
som uppskattar detta mycket.

Sammanfattning
2017 har varit ett innehållsrikt år som vanligt. Stugrenoveringen har fortsatt, men i ett lugnare tempo. Fönster
och dörr har bytts ut på toalettdelen och ny grundmålad panel har blivit ditsatt. Likaså har det blivit åtgärdat
under ungdomarnas dörr, så där är nu helt. Diskmaskinen har blivit inmonterad.
Det har avskjutits ett flertal kaniner, vilket har gjort deras bestånd klart mindre. Nu är det inte självklart att
man ser dem skuttande runt på planen när man kommer.
Det är också så otroligt glädjande att Lomma visar sig på SM i olika grenar och med mycket bra resultat. Likaså
såsom Conny Borg skriver att vi är den klubb som arrangerat flest MH i Sverige under 2 år! Det tycker jag är helt
fantastiskt. Det betyder verkligen att våra funktionärer och bana är omtyckta.
Det är roligt att se så många vara på klubben och träna sina hundar och varandra. Det syns verkligen att vi är en
levande klubb med många aktiva.
Ett stort tack till er alla som hjälpt till på tävlingar, städdagar, deltagit på kurser, läger, träningsgrupper, tävlat
inom agility, bruks, lydnad, rallylydnad mm. Det är ni som gör att klubben lever.
Själv så vill jag tacka för alla de år jag har fått haft ert förtroende att vara klubbens ordförande. Dessa 5 år har
varit fantastiska och jag kommer att sakna att få vara klubbens ”ansikte” utåt. Det jag ångrar är att jag inte har
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kunnat ge klubben det den har rätt att kräva av sin ordförande verksamhetsåret 2017. Ibland så rår man inte
över hur livet utvecklar sig och 2017 har inte varit lätt för mig. Jag kommer att fortsätta vara aktiv medlem i
klubben och hoppas få att se er på klubben och vid dess aktiviteter och jag tackar än en gång för det förtroende
jag verkligen känt att jag har haft och fått!
Lomma BK styrelse 2018-01-09
Anna-Kari Sahlqvist
Ordförande

Sten Henning
Vice-ordf

Cecilia Wendt
Kassör

Jan Andersson
Sekreterare

Filip Ertzinger
Ledamot

Jeanette Dahlberg
Ledamot

Rose-Marie Palmgren
Ledamot

Marina Elenmo
Suppleant

Jessica Carling
Suppleant
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