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Lomma brukshundklubbs styrelse avger härmed följande berättelse rörande det gångna 
verksamhetsåret.  
 
Styrelse  
Anna-Kari Sahlqvist Ordförande 
Jan Andersson  Vice ordförande 
Lena Hodder  Kassör 
Marie Staberg  Sekreterare t.o.m augusti 2015 
Jeanette Dahlberg Ledamot 
Ingrid Borg Vogel ledamot 
Conny Borg  Ledamot 
Karin Permskog Suppleant 
Rose-Marie Palmgren Suppleant 
Sten Henning  Suppleant 
 
Revisorer  
Per-Arne Ohlsson  
Jessica Göransson 
Elisabet Bohlin Suppleant 
Petra Järlhem  Suppleant 
 
Valberedning 
Bent Brohammar  Sammankallande 
Jessica Nyström 
Linda Wernram 
 
Medlemsregistret 
Heléne Jonsson 
 
Hemsidan  
Heléne Jonsson  Webbmaster  
 
Kommittéer  
 
Utbildnings kommittén  
Karin Permskog Sammankallande  
 
Tävlings kommittén  
Yvonne Rosberg  Sammankallande  
 
MH-kommittén  
Conny Borg   Sammankallande  
 
Agility-kommittén  
Ingrid Borg Vogel  Sammankallande  
 
Frivillig kommittén  
Vakant 
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Ombud och representation  
Hela styrelsen har varit tillgänglig för att representera och presentera klubben vid distrikts- och 
regionmöten.  
 
Medlemsmöten  
Klubben har avhållit 2 ordinarie medlemsmöten samt ett årsmöte. Vid mötena närvarade i medeltal 
ca 20 medlemmar. Vid oktobermötet hölls även ett föredrag av Jan Gyllensten 
 
Styrelsemöten  
Styrelsen har avhållit 10 protokollförda styrelsemöten under året, samt ett konstituerande. 

Hundägarutbildningskommittén 
Kurser   

HUK har under året 2015 anordnat kurser enligt följande. 

 Valpkurs 6 st   
 Allmänlydnad  3 st      
 Förberedande Lydnad 1 st   
 Rallylydnad nyb. 2 st 
 Spår  2 st 
 Tävlingslydnad 1 st 

Möten 
Vi har haft 2 planeringsmöten för kursinskrivningarna. 

Utbildning 
Vi har tyvärr inte hittat några nya medlemmar som skulle vilja gå instruktörsutbildning. 

Övrigt 
Vi har haft en kväll med Jan Gyllensten där alla instruktörer var inbjudna. 

HUK/ Genom 
Karin Permskog & Marie Billkvist 
 

Tävlingskommittén 

Officiella Tävlingar 2015 

15 mars Söktävling (LKL, HKL, Elit) 

24 maj Premiär rallylydnadstävling (nybörjare, fortsättning) 

6 juni Lydnadstävling alla klasser 

14 juni Appellklass Sök och Spår 

13 september Spårtävling Elitklass 

11 oktober Lydnadstävling alla klasser 

15 november Rallylydnadstävling (nybörjare, fortsättning) 
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Allmänt 
Den 24-25 januari var det tävlingsledarkonferens centralt för bruks och lydnad med genomgång av 

prel. regelrevideringen. Lomma hade en representant på resp dag och gren. 

I år har vi haft ett gäng som tagit tag i vår hitintills obefintliga rallylydnadstävlingsverksamhet. Det 

resulterade i att Lomma BK hade sin första rallylydnadstävling den 24 maj. Vi har, i klubben, utbildat 

både sekreterare och skrivare. Riktigt roligt när det händer nya saker i klubben. Alla våra tävlingar har 

gått bra och vi har fått bra omdöme från domarna. Utan alla våra duktiga funktionärer hade vi aldrig 

klarat att genomföra våra tävlingar så vi i TK vill lyfta på hatten för alla som hjälpt till. 

Den 17 september var domare Anna-Kerstin Svensson hos oss och hade informationskväll ” Vill du 
veta hur domaren tänker i Brukset?”. Anna-Kerstin informerade om regeltolkningar, vad man skall 
tänka på när man tävlar och gav tips på saker att tänka på. Det var ett 20-tal personer som kom och 
det blev en bra kväll med många frågor och funderingar som fick svar, råd och tips. 
 
I år laddade vi med extra domare inför vårt klubbmästerskap i hopp om att många skulle delta. Något 
gick inte som det skulle och vi fick ställa in KM i bruks och lydnad. Vi lovar komma tillbaka till nästa 
år. 
 
Vi har många som tävlar för Lomma BK och extra roligt är det i år att kunna presentera tre ekipage 
som blivit champions under 2015: 
 
Bruksprovschampion 
12 april Kenneth Jönsson och Imsa 
8 november Annelie Jönsson och Speja 
 
Lydnadschampion 
1 juli Petra Forsell och Ebba 
 
Barometervinnarna  
Bruks Kenneth Jönsson och Imsa  
Lydnad Petra Forsell (andra året i rad) och Ebba 
Rallylydnad Frida Nilsson och Zac 
 
För tävlingssektorn 
Yvonne Rosberg, Christina Sjöström, Erik Sundberg och Pia Sindahl. 
 
Agilitykommitté 

Ett aktivt 2015! 
Under året har Ag-kommittén hållit 8 kurser; grundkurs, fortsättningskurs, förberedande tävlingskurs 

och tävlingskurs. Vårens kurser avslutades med en gemensam avslutning, detta var mycket 

uppskattat. 

Frida Nilsson utbildades till A1 instruktör, ett välkommet tillskott till kursverksamheten! 

Under året har det avhållits två st. officiella agilitytävlingar i samarbete med Svedala BK. I Lomma 

avhölls den första under april månad och den andra hölls i Svedala i början av oktober. För varje år 

har antalet starter ökat vilket vi tolkar som att våra tävlingar är mycket uppskattade. Understryker 
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också att samarbetet med Svedala Brukshundklubb fungerar alldeles utmärkt och vi har en mycket 

fin sammanhållning vilket är guld värt!  

För sjätte året i rad arrangerades ett klubbmästerskap där c:a 25 st hundar/förare deltog. KM:et var 

festligt med glada deltagare, påhejande anhöriga och med en gemensam grillning efteråt! Nytt för i 

år är att det utses en klubbmästare i varje storlek small, medium och large. Klubbmästare blev  

Large: Ingrid Borg Vogel med Sandskogens Amika 

Medium: Peter Waldholm med Baily  

Small: Susanne Bengtsson med Molly 

Under 2015 fortsatte samarbetet med Lunds och Oxie BK med tre klubbs tävlingar. Under året har 

det hållits sex 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 sex avslutades med en stor gemensam prisutdelning 

och måltid, flera av Lommas ekipage fick framstående placeringar! 

Lomma BK har många duktiga tävlingsförare som är ute och representerar klubben. Flera av 

nedanstående har varit ute och tävlat ett stort antal tävlingar under året men i barometern är det de 

10 bästa resultaten som räknas. Resultatet av årets barometer blev: 

1:a Laura Löfberg med Alice 

2:a Ingrid Borg Vogel med Sandskogens Dexi  

3:a Katarina König Morin med Morris 

Under vintern har vår vinterträningsgrupp hyrt in sig i en privat anläggning under vintermånaderna 

januari tom mars 2015 i Löddeköpinge. Vår aktiva träningsgrupp för tävling träffas där varje onsdag 

och tränar samt utbyter erfarenheter.  

Vi vill tacka alla våra fantastiska instruktörer, övriga funktionärer och kursdeltagare för att ni gjort 

2015 till ett fantastiskt roligt agilityår – för det viktiga är inte att prestera utan att ha roligt 

tillsammans med sin hund! 

För Agilitykommittén 2015-01-14 

Ingrid Borg Vogel (sammankallande), Marie Staberg, Christopher Nilsson, Katarina König Morin och 

Marie Holmberg. 

Tjänstehundskommittén 
Ingen rapport 
 
Räddningshund 
Ingen rapport  
 

Mentalkommittén 

Lomma brukshundklubbs mentalkommitté avger härmed följande berättelse rörande det gångna 

verksamhetsåret 2015. 
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Conny Borg, (mentaldomare/mentalbeskrivare - sammankallande) 
Ingrid Borg Vogel (mentaldomare/mentalbeskrivare, exteriörbeskrivare schäfer, certifierad 
utställningsansvarig) 
Roland Jönsson (testledare) 
Ann-Charlotte Pettersson (A-figurant) 
Johan Svensson (A-figurant) 
Linn Jonsson (A-figurant) 

Under 2015 har vi genomfört sammanlagt 11 arrangemang (Mentalbeskrivningar (MH), Korningar 
(Mentaltest + exteriörbeskrivning) där en del har varit ordinarie arrangemang för vår lokalklubb och 
där en del har varit bokade arrangemang av uppfödare. 

För att kunna bedriva denna verksamhet krävs det att man är ett sammansvetsat gäng som ställer 
upp i ur och skur. Det är året har vi också haft behov av funktionärshjälp från andra klubbar, vilket 
varit mycket trevligt. 

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! 

Jag vill tacka alla er som hjälpt till under året! 

För mentalkommittén  

Conny Borg 
 

Informationskommittén   

Hemsidan 

Adress: http://www.lommabk.com/ 

Adress till galleriet: http://galleri.lommabk.com/#home 

Uppdatering sker så snart det finns något att publicera, t ex resultat efter tävlingar, 
barometerresultat, grattis-sidan, m.m.  

I november startade ett jobb med att skapa en ny hemsida i Wordpress. Förhoppningsvis kan vi ta 
denna i bruk i januari 2016. Adressen blir samma som ovan. 

Facebook-sidan 

Adress: http://www.facebook.com/pages/Lomma-Brukshundklubb/167926183245986 

Sidan har totalt 369 gilla-markeringar.  

Uppnosat 

Lomma BK:s medlemstidning publiceras numera som en PDF-fil på hemsidan. 4 nummer har 

utkommit under 2015. Utgivningen annonseras också på FB. 

För Informationskommittén  2016-01-30 

Helene Jonsson 

http://www.lommabk.com/
http://galleri.lommabk.com/#home
http://www.facebook.com/pages/Lomma-Brukshundklubb/167926183245986
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Stugfogdar  
Ingen rapport  
 
Lomma Hundungdom  
Ungdomsverksamheten har varit väldigt aktiv under året. Ungdomarna har haft sammankomster ca 
2dgr per vecka och på skolloven. De gjorde ett bejublat luciatåg för oss och är enbart en positiv sak 
för vår klubb.  
 
Sammanfattning  
2015 har inte blivit det år vi tänkt oss gällande fortsatta stugreparationer. Den utlovade spegeln har 
inte kommit på plats, inte heller utbytet av dörrar och lås.  
En del har dock blivit av. Damernas toalett har fått nytt fönster och toalettstol. Gaveln på 
toalettbyggnaden har rivits och fått en ny träfasad och målats faluröd.  Varmluftspump till 
ungdomarnas lokal har införskaffats och installerats. Brandsläckare och brandfiltar har uppdaterats 
och finns i båda stugorna. En lyktstolpe med belysning har blivit uppsatt på agilityplanen, vilket gjort 
att båda planerna kan användas bättre. Flaggstången har målats. Gräset har klippts regelbundet och 
alltid inför våra tävlingar. På våra städdagar har stugan och toaletter blivit rejält rengjorda och våra 
redskap såsom hinder, stegar m.m. har setts över. Arrendeavtalet har skrivits under, vilket gör att 
Lomma kommun nu är ansvarig för skötseln av träden. 
 
Sist men inte minst, ett stort tack till er alla som hjälpt till på tävlingar, städdagar, deltagit på kurser, 
läger, träningsgrupper, tävlat inom agility, bruks, lydnad och rallylydnad mm. Det är ni som gör att 
klubben lever.  
 
Lomma BK styrelse 2016-01-10 
 
 
Anna-Kari Sahlqvist 
Ordförande 
 
 
Jan Andersson  Lena Hodder  Marie Staberg/ Rose-Marie Palmgren 
Vice-ordf  Kassör  Sekreterare / suppleant 
 
 
Conny Borg  Ingrid Borg Vogel Jeanette Dahlberg 
Ledamot  Ledamot  Ledamot 
 
 
Karin Permskog Sten Henning 
Suppleant  Suppleant 
 


