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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LOMMA BRUKSHUNDKLUBB
Mentalkommittén
Lomma brukshundklubbs mentalkommitté avger härmed följande berättelse rörande det
gångna verksamhetsåret 2019.
Kommittémedlemmar
Conny Borg, (mentaldomare/mentalbeskrivare – sammankallande, ledamot i distriktets
mentalkommitté)
Ingrid Borg Vogel (mentaldomare/mentalbeskrivare, exteriörbeskrivare schäfer, certifierad
utställningsansvarig)
Ann-Charlotte Pettersson (Figurant)
Karin Juhl (Figurant)
Marina Elenmo (Figurant)
Marie Staberg (Figurant)
Verksamheten
Under 2019 har vi genomfört sammanlagt 11 (varav två av dem även var dubbla)
Mentalbeskrivningar (MH) , där en del har varit ordinarie arrangemang för vår lokalklubb och
där en del har varit bokade arrangemang av uppfödare.
Tillskottet av tre nyutbildade figuranter har varit mycket uppskattat och gjort att vi ”gamla”
fått ny energi!
Vårt samarbete med Sjöbo BK och Tollarps BK har fortsatt och fungerat mycket bra.
I slutet av november inbjöd Lomma BKs mentalkommitté ansvariga från Sjöbo och Tollarps
BK till ett planeringsmöte där datum för MH sattes för hela verksamhetsåret 2020.
Besök av Danska Kennelklubben
Den 18 augusti var Lomma BKs mentalkommitté värd för ett studiebesök från Danska
Kennelklubben som bestod av 15 MH-domare. De fick ett teoripass avs. hundars mentalitet
samt därefter fick de se ett antal hundar på MH-banan samt stöd i hur de ska beskrivas.
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!
Conny Borg och Ingrid Borg Vogel
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019
Styrelsen har under 2019 haft totalt 10 styrelsemöte, två medlemsmöten, ett konstituerande
möte samt årsmötet 2019-02-10. Vi har även haft två städdagar med mycket bra resultat.
Fokus i år har legat på att hitta personer till olika roller i föreningen. Ett jobb som varit
mycket svårt. Vi har även utbildat flertalet instruktörer med förhoppningar om en växande
kursverksamhet. Vi har legat lågt med inköp och renoveringar då vi tidigt förutspådde ett
underskott av budgeten men som vi hyfsat lyckades hämta upp på slutet.

Verksamhetsberättelse TK 2019
Medlemmar i TK 2019
Helene Jonsson (sammankallande)
Lisa Montén (markansvarig)
AnnaKarin Dahlstedt
Marina Elenmo
Martina Lundbeck (avgick i juli pga av flytt till Blekinge)
Yvonne Rosberg Marie Billqvist (tillträdde i oktober)
Jenny Fridh (tillträdde i november)
Auktoriserade funktionärer
Annelie Lütgebaucks (skrivare Rallylydnad)
AnnaKarin Dahlstedt (domare Rallylydnad)
Bent Brohammer (TL Bruks + sekreterare Bruks/Lydnad) *
Filip Ertzinger (domare rallylydnad)
Helene Degerman (TL Bruks)
Helene Jonsson (TL Bruks + sekreterare Bruks/Lydnad/Rally)
Lena Hodder (TL Lydnad)
Lena Killander (skrivare Rallylydnad)
Mari Kjellkvist (TL Bruks)
Marina Elenmo (skrivare Rallylydnad)
Sofie Remgren (domare Rallylydnad)
Yvonne Rosberg (TL Lydnad)
Officiella Tävlingar 2019
- Söktävling (LKL, HKL, Elit)
- Rallytävling (Dubblerad FKL + MKL)
- Lydnadstävling (alla klasser)
- Spårtävling (Elit) Rallytävling (Dubblerad NKL + AKL)
Möten
Vi har haft ett 2 fysiska möten under året. Löpande frågor behandlar vi i vår FB-grupp.
Träna tävling Under hösten har vi haft en aktivitet varannan tisdag, som vi kallar ”träna
tävling”. Tanken är att man ska ha tillgång till tävlingsledare, domare etc. för att träna på de
störningar som förekommer på tävling. Det har varit mellan 12-10 deltagare vid varje tillfälle.
Vi fortsätter till våren.
SM
Madeleine von Koch och Naja kvalificerade sig och startade på årets SM i Rallylydnad.
SM i Nosework arrangerades för första gången 2019. Vinnare Ann Samsioe med Engla!
Klubbmästerskap Inget KM arrangerades. Vi gjorde en enkät via FB och det visade sig att
intresset var väldigt dåligt. Det var max 2 intresserade i varje ”klass”. Vi hoppas på större
intresse nästa år.
Barometervinnare
Bruks: Kenneth Jönsson
Lydnad: Jeanette Dahlberg
Rallylydnad: Madeleine von Koch
NW: Ann Samsioe med Engla
Antal ekipage som lämnat in resultat till barometrarna:
Bruks: 7 st (2018:11 st)
Lydnad: 4 st (2018: 6 st)
Rally: 19 st (2018:22 st)
NW: 16 st
För tävlingskommittéen / Helene Jonsson

Verksamhetsberättelse 2019 – Hundutbildningskommittén
HUK har förutom klubbens instruktörer under året bestått av sammankallande Monika Thulin
och Sigrid Sjöstrand som är administrativt behjälplig med mailbevakning och
kursadministration.
Vi har ett fortsatt stort intresse för och många förfrågningar om att gå kurs hos oss vilket är
väldigt roligt och
en stor möjlighet för klubben att generera både intäkter och nya medlemmar.
Hundutbildningskommittén vill passa på att tacka klubbens aktiva instruktörer för den
arbetsinsats de lagt ner på kursverksamheten under året.
Kursverksamheten 2019
Under 2019 har HUK erbjudit totalt 17 kurser, 2 Rallysöndagar med instruktör och en
aktivitetspromenad.
2 instruktörer gjorde ett försök under sommaren med valpträffar vilket var uppskattat och blev
en lyckad aktivitet. En kurs blev inställda men vi har totalt ca 130 individuella kurs eller
aktivitets-starter. Vilket är något fler än 2018.
VÅREN 2019 arrangerades:

HÖSTEN 2019 arrangerades:

2 valpkurser kväll

3 valpkurser

1 valpkurs dagtid

1 Grundlydnadskurs

1 Grundlydnadskurs

1 Grundlydnad (kortare)

2 Nosework kurser

1 Nosework 2

1 Rallylydnad Nybörjare

2 Rallylydand Grund
2 Rallysöndagar
1 Aktivitetspromenad

Instruktörer
De flesta kurser har letts av klubbens egna instruktörer. Vi har vid två olika kursstarter
engagerat avtalsinstruktörer via SBK. Syftet har framförallt varit att kunna erbjuda kurser på
valp och grundnivå för att möta den stora efterfrågan.
Klubben har under året utbildat 4 nya allmänlydnadsinstruktörer:
Monika Thulin
Rebecca Persson
Lena Hodder
Sofie Ertzinger
Kurspriser
Enligt styrelsemöte under 2018 fick HUK möjlighet att prissätta kurser utifrån ett timpris för
att möta behovet av olika längder på kurser och nya former av kurser där antalet tillfällen och
lektionstimmar kan variera. Detta har upplevts som positivt och vi har inte fått några negativa
reaktioner på varierande eller höjda kurspriser.

HUK - mötenHUK har under året börjat ha möten för instruktörer varannan månad. Syftet
har främst varit att få en mer kontinuerlig kursplanering samt mer interaktion och
erfarenhetsutbyte mellan instruktörer. Detta arbetssätt kommer att fortsätta under 2020.
Instruktörsaktivitet
Syftet från HUK var att under året erbjuda instruktörerna en eller två fortbildningsaktiviteter.
Detta har dock inte genomförts då vi inte haft tillräckliga tidsresurser att arrangera detta.
HUK hade däremot under hösten en middag för klubbens instruktörer
För Hundutbildningskommittén / Monika Thulin

