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VERKSAMHETSPLAN TK 2021 

Sammansättning TK 2021 

Sammankallande: Jenny Fridh 

Representant i styrelsen: Jenny Fridh 

Markansvarig: Lisa Montén 

Övriga medlemmar: AnnaKarin Dahlstedt, Yvonne Rosberg, Marie Billqvist 

Officiella tävlingar 2021 

2021-04-11 Lydnadstävling (alla klasser) 

2021-05-09 Rallylydnadstävling (alla klasser) 

2021-09-26 Brukstävling (SÖK Elit – 2 tävlingar om tillräckligt med anmälningar) 

2021-10-? Rallytävling (oktober - ej ansökt om än, kan göras senast mars 2021.) 

Vi har beslutat att inte anordna någon spårtävling under 2021, då klubben inte har så många 

ekipage som tränar/tävlar spår och därmed är det svårt att hitta funktionärer. 

Klubbmästerskap 

Vi skulle vilja anordna detta i slutet av sommaren, istället för på hösten. Vi ska undersöka om 

det finns några hinder för detta. 

Utbildning 

Vi behöver fortfarande fler tävlingsledare i Lydnad och Bruks. Vad gäller Rallylydnad, så 

behövs först och främst någon som vill utbilda sig till sekreterare. 

Sponsorer 

Vi jobbar på att Hööks och Evidensia Djursjukhuset i Malmö fortsätter med sin givmilda 

sponsring. Kanske även Essential Foods och ZooGiganten i Lomma vill ställa upp igen. 

Möten 

Vi planerar att ha 2 fysiska möten under 2021. Övrig planering sker i vår FB-grupp. 

TK 2020-12-28 

Helene Jonsson 

 

Verksamhetsplan Agility Lomma BK 2021 
 
I kommittén: 
Ingrid Borg Vogel, sammankallande 
Karin Juhl 

 
Kursutbud  
Vi hoppas och tror på att vi ska kunna starta en nybörjarkurs agility under våren 2021. Om den 
kommer igång planerar vi för en fortsättningskurs hösten 2021. 
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Träningsgrupp  
Om intresse finns planeras för träningsgrupp i agility. 
 
Officiell/inofficiell tävling 
Ingen officiell tävling planerad. 
 

Klubbmästerskap 
Om möjlighet finns kommer det att bli ett klubbmästerskap hösten 2021. 
 

Inköp material 
Inget inköp planerat 

 

Verksamhetsplan Mentalkommittén Lomma BK 2021 
 
 
Verksamhetsplan Mentalbeskrivning (MH): 
Med anledning av covid-19 och att många klubbar 2020 valde att inte arrangera MH det året 
har vi fått in många förfrågningar från uppfödare och vi kommer därför att utöka antalet MH 
2021 till 18 st. 
 
Planerade datum: 
Ordinarie: 20.3, 24.4, 28.8, 9.10 
Uppfödare: 28.2, 27.3, 2.4, 5.4, 15.5, 16.5, 29,5 31.7,14.8, 4.9, 18.9, 25.9, 23.10, 6.11 
 
Utbildningar och konferenser 
Skåne-distriktet planerar att hålla en figurantutbildning och Lomma BK kommer att anmäla 
medlemmen Rebecka Nyström till den då vi behöver förstärkning på figurantsidan. Conny 
Borg kommer att vara 1 av 2 lärare på kursen. 
 

Inköp 2021 
Vi planerar inga nya inköp under 2021, utan endast förslitningsdetaljer. 
 
Conny Borg och Ingrid Borg Vogel 
 

Verksamhetsplan   – Hundutbildningskommittén 2021 

Kursplanering 2021 

Vi hoppas alla att vi under 2021 skall kunna gå tillbaka till normal aktivitet och kursplanering. 

Dock ser det i skrivande stund ut som att vårens kurs-starter blir förskjutna och vi måste nog 

räkna med något färre kursplatser än normalt under våren. Förhoppningen ligger kanske på 

att vi kan komma tillbaka till mer normal kurs-aktivitet efter sommaren. 
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Tyvärr har vi fortsatt inte någon aktiv instruktör inom någon av Bruks-grenarna varför inga 

sådana kurser planeras i skrivande stund. Inte heller kurser inriktade på tävlingslydnad har 

hållt den senaste tiden. Eventuellt kommer vi att arrangera utomstående instruktör för att 

komplettera kursutbudet med tävlingsinriktade kurser. 

Utökad verksamhet 

Förhoppningen har från HUK-ansvarig varit att kunna utöka verksamheten ytterligare och 

också försöka bredda den till att även innefatta föreläsningar och andra 

utbildningsaktiviteter förutom traditionella kurser. Detta är fortfarande en ambition om vi 

finner en ny ansvarig för administrationen. 

Ny HUK-ansvarig behövs 2021 

Sammankallande i HUK har meddelat ordförande att en ersättare på posten kommer att 

behövas under 2021. Undertecknad kommer fortsatt att vara aktiv i kommitén men har inte 

möjlighet att sköta administration av kursverksamheten. Sigrid Sjöstrand som stötta 

administrationen under 2020 har också meddelat att hon kan vara behjälplig under våren 

men sedan tvingas avsäga sig detta. 

Vidareutbildning/inspiration - Instruktör 

Den vidareutbildning/inspirations-helg som planerades för instruktörerna hösten 2020 blev 

inte av pga Corona utan planeras istället arrangeras så fort möjlighet ges under 2021. 

Hemsidan – kurspresentationer / anmälningar 

Fortastt får vi klagomål på att kurser / kuranmälningar är svåra att hitta på vår hemsida. En 

ytterligare översyn av detta bör göras under året i samarbete med hemsidan. 

 

För Hundutbildningskommittén / Monika Thulin 

 

Styrelsen 

 

Under 2021 räknar vi inte med att kunna återgå till ett normalt verksamhetsår. Vi kommer 

att behöva fortsätta hitta lösningar på hur vi kan bedriva verksamheten. Vi har börjat se över 

möjligheterna att ställa upp en container på planen för att få mer förvaring. Ytterligare 

mindre renoveringar kommer att behövas utföras på klubbstugan.  Vi är i STORT behov av 

fler medlemmar som kan tänka sig olika förtroendeuppdrag!!  

För styrelsen: Filip Ertzinger 

 


