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Verksamhetsberättelse 2020
Tävlingskommittéen (TK)
Medlemmar i TK 2020
Helene Jonsson (sammankallande)
Lisa Montén (markansvarig)
AnnaKarin Dahlstedt
Marina Elenmo
Yvonne Rosberg
Marie Billqvist
Jenny Fridh
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)
Marie Billqvist ( Sekr Nosework)
Jenny Fridh ( TL Nosework)
Officiella Tävlingar 2020
Genomförda tävlingar:
2020-07-01 Rally dubblerad NKL/FKL – 69 startande
2020-07-02 Rally dubblerad NKL/FKL – 53 startande
2020-09-06 Spårtävling HKL – 3 startande
2020-09-20 Lydnadstävling alla klasser – 38 startande
2020-10-20 Rallylydnad dubblerad MKL – 86 startande
Inställda tävlingar:
2020-04-26 Sök Elitklass
2020-05-30 Rallytävling NKL, FKL, AKL (dubblerad)
Nose work har genomfört sin första tävling för klubben
SPONSORER
Under året har följande sponsrat våra tävlingar
- Evidensia Djursjukhuset i Malmö
- Hööks i Lund
- Essential Foods
- ZooGiganten i Lomma
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Vi är mycket tacksamma för detta och hoppas att de vill fortsätta 2021.
UTBILDNING
Yvonne Rosberg och Janette Ågren har utbildat sig till tävlingssekreterare i Bruks och Lydnad.
Nu återstår endast praktik, för att de ska bli auktoriserade. Grattis!
SM
Inga SM arrangerades 2020.
Klubbmästerskap
Inget KM arrangerades 2020.
Barometervinnare
Bruks: Marina Elenmo
Lydnad: Conny Borg
Rallylydnad: Ingrid Borg Vogel
Antal ekipage som lämnat in resultat till barometrarna:
Bruks: 1 st (2019:7 st)
Lydnad: 5 st (2019: 4 st)
Rally: 13 st (2019:19 st)
SUMMERING
1. Vi har haft 2 ”fysiska” möten under året. Övrig planering sker i vår FB-grupp
2. Vi har genomfört 4 av 5 planerade tävlingar, plus att vi lagt till en extra Rallytävling
3. Totalt antal starter 2020 =249 (jämfört med 246 startande 2019)
4. Dessa 249 startande har ”servats” av 43 funktionärer (se bilaga ”funktionärer 2020)
STORT TACK TILL ALLA ER SOM STÄLLT UPP OCH GJORT DET MÖJLIGT ATT ARRANGERA
OCH GENOMFÖRA VÅRA TÄVLINGAR.
För tävlingskommittéen
2020-12-28
Helene Jonsson

Verksamhetsberättelse 2020 – 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 2020
Under 2020 som varit ett väldigt märkligt år även för kursverksamheten har HUK trotts
Corona kunnat erbjuda totalt 17 kurser vilket är lika många som föregående år. Tyvärr har
dock några av kurserna fått ställas in på grund av Corona. I November beslutade distriktet att
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rekommendera alla lokalklubbar att ställa in kursverksamheten vilket även vi i Lomma
gjorde. Vi har inte heller kunnat erbjuda några andra aktiviteter utanför kursverksamheten
vilket vi gjorde 2019.
VÅREN 2020 arrangerades:

HÖSTEN 2020 arrangerades:

1 valpkurs kväll

3 valpkurser (varav en fick avbrytas pga Corona och en
inte hann starta.)

1 Grlundlydnadskurs

1 Grundfärdigheter

1 Grundfärdigheter

2 Nosework-kurser

2 Nosework-kurser

1 Rallylydnad Nybörjare (Fick tyvärr avbrytas pga
Corona)

1 Rallylydnad Nybörjare
1 Valpkurs dagtid sommar
(ställdes tyvärr in)
Instruktörer
Alla kurser utom en har letts av klubbens egna instruktörer. Vi har vid ett tillfälle engagerat
avtalsinstruktör via SBK. Syftet vara tt kunna erbjuda allmän/grundlydnads-kurs.
Klubben har under året utbildat 2 instruktörer inom NoseWork;
- Jenny Fridh
- Anna-Karin Dahlstedt
Instruktörsaktivitet
HUK hade planerat att under hösten ha en vidareutbildningshelg i ”Bäst Var Dag” med fokus
på att inspirera till att hålla fler allmänlydnadskurser i egen regi för att följa upp
valpkursdeltagarna. Tyvärr satte Corona även stopp för detta varför aktiviteten skjuts upp
och förhoppningsvis kan genomföras kommande år.
För Hundutbildningskommittén / Monika Thulin

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LOMMA BRUKSHUNDKLUBB /Agilitykommittén
År 2020
2020 startades Agilitykommittén upp igen men med mindre verksamhet än tidigare. Det
kändes viktigt att hålla igång verksamheten för de medlemmar som gärna ville träna agility.
Det har, som vi alla vet, varit ett mycket annorlunda år med anledning av covid-19. Att
försöka starta upp tävlingsverksamhet och att genomföra ett klubbmästerskap har därför ej
varit aktuellt.
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Vi gjorde ett försök att starta upp en fortsättningskurs men intresset var svagt och den
planerade kursen ställdes därför in.
Träningsgrupp agility
Det vi kunde göra och som det visade sig finnas ett intresse för var en träningsgrupp och
denna höll igång under våren/sommaren/hösten – tack alla som deltog flitigt!
Våra tävlande i agility för Lomma BK
Lomma BK har duktiga tävlingsförare som är ute och representerar klubben. Tyvärr har
covid-19 gjort att tävlingsverksamheten varit inställd under stor del av året och de tävlingar
som arrangerats har varit ojämnt fördelade mellan de olika klasserna (1-3) och därför har
möjligheten för tävlande för de olika ekipagen sett olika ut. Nedan ser ni de som under året
ändå lyckats få ihop resultat.
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

Strl Klass

Poäng

1 Madeleine von Koch

Ila

Shetland sheepdog

XS

3

88

2 Madeleine von Koch

JumJum

Shetland sheepdog

M

3

75,9

3 Katarina König Morin

Mirre

Shetland sheepdog

S

3

62,7

4 Katarina König Morin

Xerox

Dv schnauzer

S

3

60,5

5 Rebecka Danilo

Lexie

Blandis

M

1

46

6 Ingrid Borg Vogel

Sandskogens Elit

Australian kelpie

M

2

23,1

7 Rebecka Danilo

Ozzy

Blandis

M

2

12,6

8 Ingrid Borg Vogel

Almdalens Ully

Australian kelpie

L

3

9,9

9 Ingrid Borg Vogel

Dexi

Australian kelpie

L

3

5,25

Tack!
Jag vill tacka alla er som troget kom och deltog vid våra träningar under året – det viktiga är
inte att prestera utan att ha roligt tillsammans med sin hund!
För Agilitykommittén 2020-12-28
Ingrid Borg Vogel, sammankallande Karin Juhl
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LOMMA BRUKSHUNDKLUBB
Mentalkommittén
Lomma brukshundklubbs mentalkommitté avger härmed följande berättelse rörande det
gångna verksamhetsåret 2020.
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 har under året utbildats till testledare – vilket vi är mycket glada för!
Verksamheten
SBK centralt ställde in prov och tävlingar under ett par perioder under året, dock ej MH vilket
vi ställde oss frågande till. Vi sammanställde våra frågor i ett brev till UGM vilka vi dock aldrig
fick några svar på vilket känts mycket otillfredsställande. Vi har dock under året kunnat
genomföra sammanlagt 12 MH som dels varit allmänna och dels arrangemang för
uppfödare. Dessa MH avhölls med följande rekommendationer:
• Endast funktionärer får gå in i klubbstugan, ingen fika till försäljning
•

Alla deltagare sitter kvar i sin bil och inväntar sin tur, endast rastning av hund tillåten

•

Toalett benämnd ”funktionärstoalett” är endast avsedd för funktionärer, vänligen
respektera detta. Noggrann handhygien gäller!

•

Provledaren använder handskar och handsprit mellan momenten där föremål
används

•

I vår verksamhet håller vi normalt avstånd mellan varandra då vi mestadels har en
hund i kopplet så de rekommenderade 1,5 - 2 meter uppfylls

•

Endast hundägarna/uppfödare får delta som publik

Under december månad brukar vi ha ett planeringsmöte för kommande år, detta har inte
kunnat genomföras fysiskt utan vi har fått sköta planering via mejl, vilket fungerat ok.
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!
För Mentalkommittén
Conny Borg och Ingrid Borg Vogel
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Styrelsen

2020 blev inte vad vi hoppas på. Stora delar av året har vi snabbt och oväntat fått ställa om
hela verksamheten och tvingats att hitta nya lösningar på saker som tidigare inte var ett
problem! Med detta i tanke har vi heller ej kunnat följa den budget som årsmötet satte
2020. Vi tycker att alla med förtroendeuppdrag och sammankallade gjort fantastiska
uppoffringar för att få deras verksamhetsområde att fungera under en pandemi. Ett stort
tack till er!

För styrelsen: Filip Ertzinger
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