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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LOMMA BRUKSHUNDKLUBB  

2016/01/01--2016/12/31 
 
Lomma brukshundklubbs styrelse avger härmed följande berättelse rörande det gångna 
verksamhetsåret.  
 
Styrelse  
Anna-Kari Sahlqvist Ordförande 
Jan-Axel Andersson Sekreterare 
Cecilia Wendt  Kassör 
Jeanette Dahlberg Ledamot 
Ingrid Borg Vogel ledamot 
Conny Borg  Viceordförande 
Karin Permskog Suppleant 
Rose-Marie Palmgren ledamot (fyllnadsval 1år) 
Sten Henning  Suppleant 
Marina Elenmo Suppleant 
 
Revisorer  
Per-Arne Ohlsson 
Jessica Nyström  
Ingela Frick Strand Suppleant 
Elisabet Bohlin Suppleant 
 
Valberedning 
Bent Brohammar  Sammankallande 
Marie Staberg 
Jessica Nyström 
 
Medlemsregistret 
Heléne Jonsson 
 
Hemsidan  
Heléne Jonsson  Webbmaster  
 
Kommittéer  
 
Hundutbildning 
Karin Permskog Sammankallande  
 
Tävling  
Yvonne Rosberg  Sammankallande  
 
Mentalitet  
Conny Borg   Sammankallande  
 
Agility 
Ingrid Borg Vogel  Sammankallande  
 
Frivillig / Räddning 
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  vårmötet hölls ett uppskattat 
föredrag av Fågelklinikens veterinär Cecilia Trädgårdh. Lomma hundungdom med hundar lussade för 
oss vid Lucia. 
 
Styrelsemöten  
Styrelsen har avhållit 10 protokollförda styrelsemöten under året, samt ett konstituerande. 
 

Hundägarutbildningskommittén  

HUK har under året 2016 anordnat kurser enligt följande. 

Valpkurs 7 st   

Allmänlydnad 4 st    

Förberedande Lydnad 1 st   

Rallylydnad nyb. 2 st 

Spår prova på 1 st 

Tävlingslydnad 1 st 

 

Möten 

Vi har haft 2 planeringsmöten för kursinskrivningarna. 

Utbildning 

Filip Ertzing är nu utbildad Allmänlydnadsinstruktör. 

Övrigt 

Vi har haft en kväll med Tobias Gustavsson som föreläsare där alla instruktörer var inbjudna. 

HUK/ Genom 

Karin Permskog & Marie Billkvist 

Tävlingskommittéen 

Officiella Tävlingar 2016  

13 mars Söktävling (LKL, HKL, Elit)  
4 juni Lydnadstävling alla klasser  
11 september Spårtävling Elitklass  
9 oktober Lydnadstävling alla klasser  
19 november klubbmästerskap 
 
Det har hållits utbildning för våra tävlingsledare. 29-30 oktober var Lena Hodder och Yvonne Rosberg 

på utbildning i nya reglerna för lydnaden. En mycket intressant och givande helg med mycket 

information om de nya tävlingsreglerna som börjar gäller 1 januari 2017. 

Det hölls även utbildning för TL i bruks den 11 december. Tyvärr kunde ingen åka på det från Lomma. 

Ändringen av bruksreglerna är inte så omfattande som lydnaden. 

Vi har många som tävlar för Lomma BK och extra roligt är det i år att kunna presentera tre ekipage som 

blivit champion under 2016:   
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Lydnadschampion   

9 april Yvonne Rosberg med Abby 

8 maj Malin Elving med Vilja 

Bruksprovschampion   

25 september Elisabeth Montén med Sid 

Vi vill även uppmärksamma Elisabeth och Sid lite extra som representerade Lomma BK på bruks-SM 

2016 i Borås. De slutade på en mycket hedersvärd 5 plats och vi gratulerar till denna prestation. 

Klubbmästerskap  

Bruks Elisabeth Montén och Sid 

Lilla bruks Ann-Marie Jönsson och Una 

Lilla lydnaden Lena Hodder och Otis 

Barometervinnarna    

Bruks Elisabeth Montén och Sid 

Lydnad Yvonne Rosberg och Abby  

För tävlingskommittéen  

Yvonne Rosberg, Lena Hodder, Elisabeth Montén och Pia Sindahl. 

 

Verksamhetsberättelse Rallytävlingsgruppen 2016  

Officiella tävlingar  

1. 2016-05-29 – Rallylydnad Nybörjare- och Fortsättningsklass 80 anmälningar fördelade på 4 tävlingar.  

2. 2016-10-30 – Rallylydnad dubblerad mästarklass 200 anmälningar – 120 startande (d v s vi var 

tvungna att lotta bort 40 ekipage=80 starter).  

Inofficiella tävlingar  

1. 2016-10-30 – Distriktsmästerskap Rallylydnad 20 starter  

2. 2016-11-19 – Klubbmästerskap Rallylydnad 1 start i KM Rallylydnad,  12 starter (13 anmälningar) i 

Lilla KM Rally  

SM Rallylydnad  

Lomma BK representerades av Madeleine von Koch och Fairdogs Vivekka, ”Naia”, finsk lapphund. De 

slutade på en 15:e plats.  

Klubbmästerskap 2016  

Klubbmästare Rallylydnad: Sofie Remgren och Lexus  

Klubbmästare Lilla Rallylydnad: Jessica Carling och Kajsa  

 

Rallylydnadsbarometer  

Vinnare Madeleine von Koch och Naia på oslagbara 100 poäng (max). 

I år är det 22 ekipage som har lämnat in resultat till rallybarometern, vilket kan jämföras med 13 

ekipage 2015.  

Auktoriserade skrivare  

Filip Ertzinger, Sofie Remgren, Marie Pålsson (Lomma HU)  och Hanna Dahlgren (Lomma HU)  
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Sponsorer  

Vi har under året sponsrats av Evidencia Djursjukhuset i Malmö, Royal Canin, Kävlinge Zoo samt 

Hundomera i Södra Sandby.  

Funktionärer  

En Rallylydnadstävling kräver många engagerade funktionärer – skrivare, inkallare, löpare, 

hindervakter, parkeringsvakter, sekreterare och cafeteriapersonal. Vi har inte haft speciellt svårt att 

engagera folk till våra tävlingar och alla har ställt upp helhjärtat.  

Stort tack till er alla – ingen nämnd och ingen glömd. 

För Rallytävlingsgruppen  

Helene Jonsson 

 

Agilitykommitté 

Ett aktivt 2016! 

Kursverksamhet 

Under året har Ag-kommittén hållit 8 kurser;  

grundkurs, fortsättningskurs, förberedande tävlingskurs och tävlingskurs, handlingskurs, tävlingskurs 1, 

tävlingskurs 2-3.  

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

Johan Winberg utbildades till A1 instruktör, ett välkommet tillskott till kursverksamheten! 

Tävlingsverksamhet 

SM i Agility 

Lomma BK representerades av Christopher Nilsson, Katarina König Morin och Maria Andersson. 

Officiella tävlingar 

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

160423 Officiell klass 1 och dubbel klass 2 tävling med 645 startande. 

160924 Officiell klass 1 och klass 2 med dubbla hoppklasser.  

 

Nytt för i år var ett extra tunnelrace som blev så uppskattat så att vi kommer att ta med det även vid 

kommande tävlingar.  

För varje år har antalet starter ökat vilket vi tolkar som att våra tävlingar är mycket uppskattade. 

Understryker också att samarbetet med Svedala Brukshundklubb fungerar alldeles utmärkt och vi har 

en mycket fin sammanhållning vilket är guld värt!  

Inofficiella tävlingar 

Under 2016 fortsatte samarbetet med Lunds BK medan Oxie BK hoppade av. Det visade sig att trots vi 

var en klubb mindre som deltog så ökade vårt antal och var uppe i c:a 120 starter vid varje tillfälle. 

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, flera av Lommas ekipage fick framstående placeringar! 
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Klubbmästerskap 

För sjunde 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 soppmiddag efteråt!  

Klubbmästare 2017 blev 

Large: Christopher Nilsson med Gizmo  

Medium: Åsa Kjärkner med Baily 

Small: Laura Löfberg med Alice 

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 stort antal tävlingar under året och gjort outstanding 

resultat! men i barometern är det endast de 10 bästa resultaten som räknas. Årets resultat ses nedan 

och på delad 1:a plats kom Laura med Alice och Linda med Akilles! 

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. 

Plac. Förare Hund Ras Strl Klass Poäng 

1 Laura Löfberg Alice DSG S 2 83 

1 Linda Wernram Akilles Samojedhund L 1 83 

3 Ingrid Borg Vogel Dexi Austr kelpie M 1 75 

4 Marie Wahlgren Lilo Blandis S 1 74 

5 Madeleine von Kock Naia Finsk lapphund M 1 72 

6 Katarina König Morin Mirre Shetland sheepdog S 3 68 

7 Johan Winberg Enos Pumi M 2 67 

8 Marie Staberg Kalle Borderterrier M 2 62 

9 Ingrid Borg Vogel Ully Austr kelpie L 2 54 

10 Åsa Kjärkner Trinny Cockerspaniel M 2 50 

11 Åsa Kjärkner Baily Koikerhondje M 2 47 

12 Peter Waldholm Rackham Kromfohrländer M 1 40 

13 Ingrid Borg Vogel Amika Austr kelpie L 2 38 

14 
Magdalena 

Andersson Nova BC L 1 31 

15 Frida Nilsson Zingo BC L 1 14 

16 Linda Wernram Nova BC L 1 7 

17 Peter Waldholm Snobben Cockerspaniel M 3 4 
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Vinterträning 

Under vintern har vår träningsgrupp hyrt in sig i en privat anläggning. Vår aktiva träningsgrupp för 

tävling träffas där varje onsdag och tränar samt utbyter erfarenheter.  

Tack! 

Vi vill tacka alla våra fantastiska instruktörer, övriga funktionärer och kursdeltagare för att ni gjort 2016 

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

sin hund! 

För Agilitykommittén 2017-01-01 

Ingrid Borg Vogel, sammankallande 

Christopher Nilsson 

Katarina König Morin 

Marie Staberg 

 

Tjänstehund/Räddninghundkommittén 
Ingen rapport 

 

Mentalkommittén 

Lomma brukshundklubbs mentalkommitté avger härmed följande berättelse rörande det gångna 

verksamhetsåret 2016. 

Kommittémedlemmar 

Conny Borg, (mentaldomare/mentalbeskrivare - sammankallande) 

Ingrid Borg Vogel (mentaldomare/mentalbeskrivare, exteriörbeskrivare schäfer, certifierad 

utställningsansvarig) 

Ann-Charlotte Pettersson (A-figurant) 

Linn Jonsson (A-figurant) 

Anna-Kari Sahlqvist exteriörbeskrivare beauceron, 

Verksamheten 

2016 har vi genomfört sammanlagt 9 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. 

Då två av våra funktionärer inte längre är aktivt verksamma har vi det här året Under startat upp ett 

samarbete med Sjöbo brukshundklubb vilket har varit mycket lyckat och nödvändigt för att kunna 

bedriva fortsatt mentalverksamhet. Vi har även haft stor hjälp av funktionärer från både Helsingborgs 

BK och Ystads BK. 

I december inbjöd Lomma BKs mentalkommitté aktiva funktionärer (som under 2016 varit funktionärer 

på Lomma BKs MH/MT) från Sjöbo BK, Ystads BK och Helsingborgs BK till ett planeringsmöte inför 

2017. 

MT2017 

Vid årets SBK kongress i maj beslöts att införa ett nytt mentaltest. I september beslöt CS/SKK att gå 

emot SBKs förslag och istället beslöt man att nuvarande regelverk ska gälla 2017-2021. SBK har 

därefter beslutat att parallellt med nuvarande mentaltest arrangera det nya testet som kommer att 
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heta MT2017. Det kommer att arrangeras på fyra olika ställen i landet varav en bana kommer att vara i 

Skåne (beslut om plats ännu inte taget). SBK centralt kommer att informera, marknadsföra och lägga 

grunden för att MT2017 blir det test som hundägare och uppfödare samt rasklubbar väljer i första 

hand. All framtida domarutbildning kommer att bli för MT2017. Mer info kommer.  

Conny Borg och Ingrid Borg Vogel deltog i utbildning för MT2017 som var i slutet av september och 

kommer att få lov att döma detta test. 

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! 

Jag vill tacka alla er som hjälpt till under året! 

För mentalkommittén /Conny Borg   

Utställning 

Lomma Brukshundklubb har för närvarande ingen utställningsverksamhet. 
Ingrid Borg Vogel, som är certifierad utställningsansvarig, bevakar ny information och regeländringar 
genom att delta i Skånedistriktets möten, bl.a. en ”brush up” som skedde mars 2016.  

Championatspris utställning 2016 tilldelades: 

Dansk utställningschampion: 
SE29615/2014 Ifi De La Noe d’Orient, ägare Anna-Kari Sahlqvist 

Svensk utställningschampion: 
SE46000/2012 LPI, LPII, RLD N&F&A&M SE U(U)CH Agildes M&M Taste Like Smash, ägare Filip Ertzinger 

Informationskommittén   

Hemsidan 

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

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

I januari i år var vår nya hemsida klar. Vi använder numera Wordpress, som verktyg för design och 
publicering. Det är enkelt att göra förändringar och enkelt att göra inlägg. Jag är nöjd, hoppas ni är det 
också  

Uppdatering sker så snart det finns något att publicera – t.ex. barometerresultat,  protokoll, 
information om kurser, m.m. 

Tips: Om du letar efter något speciellt, så kan du använda dig av ”kategorier”. Väljer du ”Grattis”, så ser 

du bara de inlägg som har med detta att göra och väljer du ”Agility” så får du upp alla inlägg som berör 

agility. Du kan även söka inlägg efter datum (månad). 

Facebook-sidan 

Administratör: Helene Jonsson 

Redaktörer: Anna-Kari Sahlqvist, Ingrid Borg Vogel, Jan Andersson, Karin Permskog, Yvonne Rosberg. 

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

Sidan har totalt 452 gilla-markeringar.  

http://www.lommabk.com/
http://galleri.lommabk.com/#home
http://www.facebook.com/pages/Lomma-Brukshundklubb/167926183245986
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Uppnosat 

Endast 2 nummer har publicerats i år. Efter diskussion med styrelsen och beslut på medlemsmötet, har 

vi bestämt att Uppnosat som pdf-dokument läggs ner. Däremot finns en kategori på hemsidan som 

heter ”Uppnosat” och här kommer det att publiceras sådant som vi tidigare kunde läsa om i tidningen 

Uppnosat.  

För Informationskommittén  

Helene Jonsson 

Stugfogdar  
Har under det året turats om med gräsklippningen och den allmänna skötseln av klubbområdet och 
stugor. De har varit behjälpliga vid de nya lampuppsättningarna m.m 
 

Lomma Hundungdom  
De har haft ett flertal kurser samt träningsläger med övernattning i stugan.  

 
Sammanfattning  
 
2016 har det hänt mycket på klubben.  
Äntligen har spegeln kommit på plats. Den monterades på våren och uppskattas mycket av våra 
tävlingsekipage. 
Ny belysning har kommit upp både på agilityplan och appellplanen närmast vägen. Det betyder att vi 
kan utnyttja planerna bättre.  
Stugreparationerna har påbörjats. Klubbstugan har fått en ny dörr med nytt kod/tagg lås och flera 
fönster är utbytta. Köket har fått inmonterat en diskmaskin. Taket åtgärdat inne på kontoret. Breddad 
ingång in till fika/samlingsrum vilket gett en mycket mer välkomnande känsla. Ungdomarnas stuga har 
fått ny ytterdörr med nytt lås, elen reparerad efter musangrepp. Toalettdelen har fått nytt fönster, 
dörr och grundmålad ytterpanel.  Ytterbelysning uppsatt. 
 
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.  
  
Styrelsen har ambitionen att verksamhetsåret 2017 ska fortsätta i samma anda och goda utveckling 
och att stugreparationerna skall bli färdigställda.  För att det ska lyckas så behöver vi Er hjälp. En klubb 
blir vad dess medlemmar gör den till.  
 
 
Lomma BK styrelse 2017-01-10 
 
 
Anna-Kari Sahlqvist 
Ordförande 
 
Conny Borg  Cecilia Wendt  Jan Andersson 
Vice-ordf  Kassör  Sekreterare / suppleant 
 
 
Rose-Marie Palmgren Ingrid Borg Vogel Jeanette Dahlberg 
Ledamot  Ledamot  Ledamot 
 
 
Karin Permskog Sten Henning  Marina Elenmo 
Suppleant  Suppleant  Suppleant 
 


