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Agilitykommitténs Verksamhetsberättelse 2018 
 
Kursverksamhet 
Under året har Ag-kommittén hållit 7 kurser;  
grundkurs, fortsättnings/handlingskurs, tävlingskurs 1, tävlingskurs 2-3.  
Vårens kurser avslutades med en gemensam avslutning som var mycket uppskattat. 
 
Tävlingsverksamhet 
SM i Agility  
Lomma BK representerades individuellt av Maria Andersson och Li Stenberg. 
 
Officiella tävlingar 
Under året har det avhållits en officiell agilitytävling i dagarna två. I år kunde inte Svedala 
vara med och arrangera, så i år var första året vi arrangerade själv. 
160428 Officiell klass 1 med tre lopp – här hade vi 470 glada tävlande 
160429 Officiell klass 2 med 196 startande  
 
Tävlingen löpte på bra och vårt tävlingsteam bestående av ca 10 stycken hade arbetat 
intensivt inför tävlingen. Vi hade väldigt mycket fina priser och rosetter som givetvis 
uppskattades mycket. Vi hade även ett gäng husvagnar som campade på plats på agilityplan. 
 
Inofficiella tävlingar 
Under 2018 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 i Lomma, flera av Lommas ekipage fick väldigt fina placeringar! 
 
Klubbmästerskap 
För nionde året i rad arrangerades ett klubbmästerskap där 12 hundar/förare deltog. KM:et 
var festligt med glada deltagare, påhejande publik och med en gemensam pajmiddag 
efteråt!  
Klubbmästare 2018 blev 
Klubbmästare: Björn Larsson med Macki  
Tvåa: Katarina König Morin med Mirre 
Trea: Maria Åhrman-Franzén med Rut 
 
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 mycket 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 
50p kommer att erhålla ett graverat glas vid Lomma BKs årsmöte. 
Plac  Förare Hund Ras Stl Klass Poäng  

1 Madeleine von Koch Ila Sheltie XS 3 100,8 

2 Frida Nilsson Rix Sheltie L 3 98,7 

2 Katarina König Morin Xerox Dvärg Schnauzer S 3 98,7 



4 Maria Andersson Sophie Border Collie L 3 95,7 

5 Ingrid Borg Vogel Elit Kelpie M 1 83 

6 Katarina König Morin Mirre Sheltie S 3 74,8 

7 Ingrid Borg Vogel Ully Kelpie L 2 69,3 

8 Laura Löfberg Alice DSG S 3 67,1 

9 Linda Wernram Akilles Samojed L 3 65,1 

10 Åsa Kjärkner Baily Kooikerhondje M 2 64,05 

11 Rebecka Danilo Ozzy Cockerpoo M 1 690 

12 Marie Staberg Kalle Border terrier M 2 54,6 

13 Ingrid Borg Vogel Dexi Kelpie L 2 53,55 

14 Marie Wahlgren  Lilo Blandis S 2 50,4 

15 Li Stenberg Gira Kelpie L 3 46,2 

16 Madeleine von Koch JumJum Sheltie M 1 42 

17 Johannan Pedersen Ozzy Aussie XL 1 39 

18 Johannan Pedersen Gizmo Border Collie XL 3 24,45 

19 Peter Waldholm Rackham Kromfohrländer M 2 12 

20 Jenny Fridh Unni Sheltie M 2 7,15 

 
Vinterträning 
Under vintern har våra tävlingsgrupp hyrt in sig i en privat anläggning och som kommer att 
träna lördagar under nov. 2018 tom mars 2019.  
 
Tack! 
Vi vill tacka alla våra fantastiska instruktörer, övriga funktionärer och kursdeltagare för att ni 
gjort 2018 till ett super roligt agility år – för det viktiga är inte att prestera utan att ha roligt 
tillsammans med sin hund! 
 
För Agilitykommittén 2019-01-01 
Katarina König Morin, sammankallande 
Christopher Nilsson 
Marie Staberg 
Linda Wernram 

 
Mentalkommittén Verksamhetsberättelse 2018 

Lomma brukshundklubbs mentalkommitté avger härmed följande berättelse rörande det 
gångna verksamhetsåret 2018. 
 

Kommittémedlemmar 
Conny Borg, (mentaldomare/mentalbeskrivare – sammankallande, ledamot i distriktets 
mentalkommitté och ansvarig för UG Mental nationellt) 
Ingrid Borg Vogel (mentaldomare/mentalbeskrivare, exteriörbeskrivare schäfer, certifierad 
utställningsansvarig) 
Ann-Charlotte Pettersson (A-figurant) 
 
Kommittémedlemmarna har under året deltagit i de nationella och de från distriktet 
arrangerade uppdateringskonferenser. 
Verksamheten 



Under 2018 har vi genomfört sammanlagt 10 arrangemang (Mentalbeskrivningar (MH), där 
en del har varit ordinarie arrangemang för vår lokalklubb och där en del har varit bokade 
arrangemang av uppfödare.  
 

Vårt samarbete med Sjöbo BK och Tollarps BK har fortsatt och fungerat mycket bra. Utan 
samarbetet hade vi inte kunnat arrangera MH i avsaknad av utbildade funktionärer. 
 

I slutet av november inbjöd Lomma BKs mentalkommitté ansvariga från Sjöbo och Tollarps 
BK till ett planeringsmöte där datum för MH, MT2007 samt MT2017 sattes för hela 
verksamhetsåret 2019. 
 
Information om MT2017  
Från och med 1 januari 2017 finns två olika mentaltester inom Svenska Brukshundklubben.. 

Svenska Brukshundklubbens mentaltest härstammar från Statens Hundskola i Sollefteå där 
mentaltestet utvecklades som kontrollfunktion för brukshundar. Brukshundklubbens första 
mentaltest blev verklighet 1972 och behölls med samma upplägg fram till 2007 då 
Brukshundklubben hade utvecklat ett nytt MT som vi nu kallar för MT2007. 

Under 2015 började Brukshundklubben revidera MT2007 för att åter lägga större tyngd vid 
trygghetsdelarna i våra hundar; socialitet och nerver. MT2017 bygger på en sammanvägning 
av MT2007 och det MT som gällde före 2007. 

MT2017 arrangeras i första hand för hundar av brukshundras och som är mellan 18 och 48 
månader. Hundar som tidigare har deltagit i MT2007 (oavsett resultat) och hundar äldre än 
48 månader har dock möjlighet att göra MT2017 i mån av plats. 

Mentaltesten dokumenterar hundens förtjänster och brister på egenskapsnivå vilka är; 
socialitet, social- samt jaktkamplust, temperament, aggression med försvarslust, nerver, 
minnesbilder samt drivkraften. Testet beskriver även skottfastheten. Två domare bedömer 
hunden utifrån ett poängsystem och hunden får godkänt eller icke godkänt. Godkänd nivå är 
100 poäng. 

Under året har vi jobbat hårt för att komma upp i 200 bedömda hundar, vilket vi nu nått vid 
årsskiftet och kommer därmed att kunna göra en ordentlig utvärdering. Vi hoppas därefter 
att MT2017 kommer att bli ett officiellt prov. 

Undertecknade har dömt alla varianter av mentaltest (dömer nu MT2007 och MT 2017) och 
ser ett stort värde i att få MT2017 som det officiella provet som också registreras på SKK 
Hunddata. 
 
Inmätning mankhöjd inför bruksprov 
I slutet av året arrangerades ett tillfälle för inmätning mankhöjd för bruksprov där Ingrid var 
inmätare. 
 
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! 
Ett extra tack till Lotta som slitit extra hårt i år som ensam figge för Lomma BK!  
 
/Conny Borg och Ingrid Borg Vogel 

 
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018 

 

Styrelsen har under 2018 haft totalt 10 styrelsemöte, två medlemsmöten samt årsmötet 
2018-02-10. Vi har även haft två städdagar med mycket bra resultat. 
 
Stort fokus från styrelsen har under året varit att modernisera inne i klubbstugan.  
 
Vi har målat och renoverat i kontoret där till sett till att det nu finns mycket goda 
förutsättningar för att kunna sköta tävlingarna på ett så enkelt sett som möjligt. Det finns nu 
två skrivare samt en bredbandsuppkoppling. Skrivbordet har byttas ut mot ett större där 
man med lätthet kan sitta minst två personer och jobba. 
 
Terorisalen har också målats. Här kommer det att sättas upp en projektor i taket med större 
duk än tidigare samt ett mindre ljudsystem. Detta för att allt fler instruktörer och kurser ej 
använder böcker längre utan det helt enkelt är lättare och billigare att söka och hämta infon 
från internet. 
 
Stora salen är också målad. Här kommer det även ljus ramperna i taket att bytas under 
våren. Lite förändringar i möblering och ändring av layouten för prislistorna för köket 
fräschas upp. 
Det är beslutat att championfotona ska sitta uppe tills platserna på den väggen är full, 
därefter flyttas äldst foto till arkivet och ett nytt tar dess plats.  För väggen för klubbmästare 
gäller reglerna att man sitter i ett år eller till dess att någon ny klubbmästare i aktuell gren 
finns. Köket tar nu också swish. 
 
Gräsklipparen har varit inne på en större service och fungerade jämfört med föregående år 
mycket bra. Lite arbeten på den återstår men styrelsen bedömer att den är i så pass bra 
skick att det fortfarande är mycket lönsamt att hålla denna. 
 

Tävlingskommitténs Verksamhetsberättelse 2018 

Medlemmar i TK 2018 
Helene Jonsson (sammankallande) 
Lisa Montén (markansvarig) 
AnnaKarin Dahlstedt  
Jessica Nyström 
Marina Elenmo 
Martina Lundbeck 
Yvonne Rosberg 



Auktoriserade funktionärer 
Annelie Lütgebaucks (skrivare Rallylydnad) 
AnnaKarin Dahlstedt (domare Rallylydnad) 
Bent Brohammer (TL Bruks + sekreterare Bruks/Lydnad) 
Filip Ertzinger (domare rallylydnad) 
Gunilla Biverfors (Sekreterare Rally) 
Helene Degerman (TL Bruks) 
Helene Jonsson (TL Bruks + sekreterare Bruks/Lydnad/Rally) 
Karin Permskog (sekreterare Bruks/Lydnad/Rally) 
Kerstin Holm (sekreterare Bruks/Lydnad) 
Lena Hodder (TL Lydnad) 
Lena Killander (skrivare Rallylydnad) 
Mari Kjellkvist (TL Bruks) 
Marina Elenmo (skrivare Rallylydnad) 
Martina Lundbeck (sekreterare Rallylydnad) 
Sofie Remgren (domare Rallylydnad) 
Yvonne Rosberg (TL Lydnad) 

Officiella Tävlingar 2018 
22 april Söktävling (LKL, HKL, Elit)  
20 maj Rallytävling (Dubblerad FKL + MKL) 
2 juni Lydnadstävling (alla klasser) 
9 september Spårtävling (Elit) 
21 oktober Rallytävling (Dubblerad NKL + AKL)  
 
Vi har haft ett fysiskt möte, vilket var uppstartsmötet 8 mars, då auktoriserade funktionärer 
var inbjudna. Löpande frågor behandlar vi i vår FB-grupp, ”TK Lomma BK”.  

Foton på klubbmästare och champions från 2015 till dags dato, har ramats in och hängts upp 
på väggen i klubbstugan. Foton på champions och tjänstehundar äldre än 20 år har 
arkiverats i pärmar. 

Helene Degerman har genomgått utbildning till tävlingsledare och har efter 
aspiranttjänstgöring på vår söktävling och vår spårtävling blivit auktoriserad TL i bruks. Stort 
Grattis! 

SM 
I år hade Lomma BK 5 ekipage som startade på SM!! 

SM i Sök 
Lisa Montén och Sid 
Kenneth Jönsson och Imsa 
Annelie Jönsson och Speja 
SM i Rallylydnad 
Madeleine von Koch och Naja 
Jessica Carling och Kajsa 

Stort grattis från oss och ett extra grattis till Kenneth och Imsa som blev 4:a i sökgruppen. 



Klubbmästerskap 
Det blev ett stort deltagande i Lilla KM Bruks och KM Bruks ☺ Totalt 15 anmälningar.   
I Lilla Rally var det 7 anmälningar. Tyvärr inga anmälningar i KM Rally eller i KM Lydnad.  

I Bruks dömde Anders Öberg och i Rally dömde Filip Ertzinger. De tävlande hjälptes åt att 
vara TL och skrivare, men vi fick förstärkning från Mari Kjellkvist, Jessica Nyström och Sigrid 
Sjöstrand i momentet uppletande.  

En rolig dag i fint väder, plus ”gofika” fixad av Ewa Klang, som även såg till att vi fick lite 
soppa i magen innan vi åkte hem. 

Klubbmästare 
Lilla KM Bruks: Lena Westin och Röja 
KM Bruks: Annelie Jönsson och Speja 
Lilla KM Rally: Jane Askfelt och Xavi 

Barometervinnare 
Bruks  Lisa Montén och Sid (68 p) 
Lydnad  Conny Borg och Ully (22 p) 
Rallylydnad  Madeleine von Koch och Naia, Ingrid Borg Vogel och Elit (båda på 99 p) 

Antal ekipage som lämnat in resultat till barometrarna: 
Bruks: 11 st 
Lydnad: 6 st 
Rally: 22 st 

För tävlingskommittén  

Helene Jonsson  

 
Hundutbildningskommittén - Verksamhetsberättelse 2018  
 

2018 började med ny HUK–ansvarig i undertecknad, Monika Thulin. 
 
Vi har ett 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 2018 

Under 2018 har HUK arrangerat två omgångar kurser, totalt 19 kurser och ca 110 individuella 
kursstarter: 
VÅREN 2018 arrangerades:  
2 valpkurser 
1 Rallylydnad Nybörjare 
1 Rallylydnad fortsättning 
1 Grundlydnadskurs 
1 Nosework kurs 
1 Spårkurs 



 

HÖSTEN 2018 arrangerades: 
2 valpkurser 
2 Grundlydnadskurser 
1 Tävlingslydnad 
2 Rallylydnadskurser 
3 Noseworkkurser 
1 Spårkurs 
 

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. 
 
Övrigt 
HUK har under hösten haft en middag för klubbens instruktörer med samtal om kursplaner 
mm. 
  
För att stärka instruktörsbasen har HUK beviljats att skicka tre personer på 
instruktörsutbildning.  
 
Då flera nya kurser och upplägg har tillkommit i kursutbudet har HUK, för att skapa en större 
flexibilitet kursavgiften, fått beviljat ett timpris för klubbens kurser vilket kommer att tas i 
bruk under 2019. Detta innebär att kursavgifterna kommer att variera större mellan olika 
kurser med olika längd och antal lektionstimmar. 
 
För Hundutbildningskommittén / Monika Thulin 

 
Informationskommitténs (IK) Verksamhetsberättelse 2018 
 
Hemsidan 
Adress: http://www.lommabk.com/ 
Webmaster: Helene Jonsson 
Uppdatering sker så snart det finns något att publicera – t.ex. ”grattis”, protokoll, 
information om kurser, barometer m.m. Informationen kommer via mail till 
hemsidan@lommabk.com. 
 
Facebook-sidan 
Adress: http://www.facebook.com/pages/Lomma-Brukshundklubb/167926183245986 
Administratör: Helene Jonsson 
Redaktörer: Ingrid Borg Vogel, Jan Andersson, Filip Ertzinger, Katarina König-Morin, Monika 
Thulin Dahlander. 
 
Sidan har 651 ”följare”. 
 
För informationskommittén /Helene Jonsson 
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