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Verksamhetsplan Lomma Brukshundklubb 2017 

Under verksamhetsåret planerar styrelsen på att hålla 2 st medlemsmöten, ett vardera i april och 
oktober samt ett årsmöte. Under året skall det också vara 2 städdagar, en på våren och en på hösten. 

Stugan skall fortsättas att rustas upp, den behöver både invändig som utvändig målning. Det finns 
även fönster kvar att åtgärda. Det finns även målsättning är att få en bättre belysning in till 
klubbstugan genom att ordna ”gångbelysning” från parkeringen och in till stugan. Det ska se och 
kännas välkomnande att komma till vår klubb. Appellplanernas kaninhål behöver också åtgärdas, stor 
del är underminerad och är snart oanvändbar. 

Vi ska försöka hålla flera föredrag under året samt göra något extra för dem som jobbar ideellt för 
klubben inom de olika kommittéer etc som vi har.  

Styrelsen har ambitionen att verksamhetsåret 2017 ska fortsätta i samma anda och goda utveckling 
som 2016 och ser med spänd glädje fram mot fler lysande tävlingsresultat av våra duktiga 
tävlingsekipage. Ni får vår klubb att framstå som den klubb vi vill vara, nämligen den som satsar på 
tävlingsekipage och sina medlemmar. En klubb blir vad dess medlemmar gör den till.  
 

Styrelsen Lomma Brukshundklubb  

Tävlingskommittén 2017 

Officiella Tävlingar 2017 

23 april Söktävling LKL, HKL, Elit 

10 september Spårtävling Elitklass 

15 oktober Lydnadstävling alla klasser 

 
Vi har i år valt att bara ha en lydnadstävling då förändringarna är så stora och vi inte har tillräckligt med 
tävlingsledare för att köra en hel tävling än. 
 
Klubbmästerskap 
Planering pågår för ett KM 2017 i bruks, lydnad och i samarbete med andra grenar på klubben. 
Statuterna för bruks och lydnad kommer att justeras bl a utifrån de ändrade regelverken i båda 
grenarna. 
 
Träningstävlingar i lydnad- och brukslydnad 
Vi hoppas kunna erbjuda träningstävlingar i lydnad och brukslydnad. 
 
Nya regler som gäller från 1 januari 2017 
Vi hoppas kunna genomföra ett informationsmöte med genomgång av de nya lydnadsreglerna 
 
För tävlingskommittéen 
Yvonne Rosberg, Lena Hodder, Elisabeth Montén och Pia Sindahl  

 
Agility 2017 
I kommittén: 

Ingrid Borg Vogel, sammankallande och repr. i styrelsen 

Katarina König Morin, Christopher Nilsson och Marie Staberg 



Verksamhetsplan Lomma BK 2017 2 

Officiella tävlingar 

170429 – Officiell agilitytävling klass 1 och 2 + dubbel Ho2, plats Lomma 

170930 – Officiell agilitytävling klass 1 och 2, plats Svedala 

Inofficiella tävlingar 

170406 – Träningstävling, Lund samling 17.30 

170517 – Träningstävling, Lomma kl 17.30 

170817 – Träningstävling, Lund kl 17.30 

170920 – Träningstävling, Lomma kl 17.30 

171022 – Träningstävling och gemensam avslutning, plats Lund 

Klubbmästerskap 

171028 – KM agility 

Utbildningar 

Vi har instruktörer som önskar gå A2 utbildning och domarutbildning, sammankallande bevakar när 

sådana utbildningar annonseras. 

Inköp material 

From 2017 gäller nya regler för agility och i samband med det hindernyheter. Vi kommer att behöva 

göra nya inköp för att kunna hålla officiella tävlingar, se budget 2017. 

Almanacka, planering Agility: 

170102 – Kommittémöte 

170125 – Instruktörsmöte – planering vårens kurser m.m. 

170130 – Förberedande tävlingsmöte inför tävling 170429 tillsammans med Svedala BK 

170305 – Söndag - Arbetsdag Agility 

170306 – Instruktörsmöte 

V.13-14 -  Kursstarter grundkurs, handlingskurs, tävlingskurs 1 och tävlingskurs 2-3 

170403 – Avstämningsmöte inför off Ag tävl 160423 

170406 – Träningstävling, Lund samling 17.30 

170429 – Officiell agilitytävling klass 1 och 2 + dubbel Ho2, plats Lomma 

170517 – Träningstävling, Lomma kl 17.30 

170531 – Gemensam kursavslutning Agility kl 19.00 

170807 – Instruktörsmöte – planering höstens kurser 

170817 – Träningstävling, Lund kl 17.30170920 – Träningstävling, Lomma kl 17.30 

170930 – Officiell agilitytävling klass 1 och 2, plats Svedala 

171022 – Träningstävling och gemensam avslutning, plats Lund kl 10.00 

171028 – KM agility 

RALLYTÄVLINGSKOMMITTEN 
Sammankallande: Helene Jonsson. Representant i styrelsen: Marina Elenmo  

Ledamöter: Karin Permskog, Elisabet Bolin, Sofie Remgren, Filip Ertzing, Ewa Klang och Bent 

Brohammer  

 

Officiella tävlingar 2017   

14 maj Fortsättningsklass + Mästarklass  

22 oktober Nybörjarklass + Avancerad klass  
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Klubbmästerskap 

i Rallylydnad ska hållas någon gång under hösten samtidigt som KM i Bruks och KM i Lydnad. Vi 

hoppas kunna samarbeta med Tävlingskommittén. Vi kommer även att se över statuter för detta 

mästerskap.  

Utbildningar  

Domarutbildning: Sofie Remgren och Filip Ertzinger är anmälda till utbildning i mars. 

Skrivarutbildning: Marina Elenmo är anmäld till utbildning i mars.  

Sekreterare: Vi söker efter någon som är intresserad av att utbilda sig  

Inköp material till tävling 

- Kopiera och laminera de skyltar som tillkommer 2017  

- Köpa ”sifferhållarskyltar”, som behövs vid tävling  

- Köpa in rosetter, bl a bör vi ha en ”championatrosett” till försäljning 

Mentalkommittén 2017 
170304 - Ordinarie MH 

170401 – Uppfödar MH 

170408 – Uppfödar MH 

170513 - Ordinarie MH 

170605 – Uppfödar MH 

170630 – Uppfödar MH 

170709 - Uppfödar MH 

170813 – dubbelt uppfödar MH 

170902 - Ordinarie MH 

171007 – Ordinarie MH 

171111 – ev. korning 

Övrigt 

Conny Borg och Ingrid Borg Vogel deltar i nedanstående möten och utbildningar. 

170111 – SBKs utskott avel & hälsa, Info-möte MT2017 

170119 – Planeringsmöte utbildning MT2017 

170203-05 SBKs utskott avel & hälsa, genomgång MT2017 

170212 – Utbildning MT2017 

Hundägarkommittén 2017 
Vi planerar att under 2017 ha följande kurser 

5 valpkurser 

5 Grundkurser 

2 Förberedande tävlingslydnad 

1 Tävlingslydnad 

2 Rally lydnad 

1 Spår kurs 

1 Prova på spår dag. 

Vi planerar även att ha en aktivitet för våra instruktörer. 

Karin 


