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Verksamhetsplan Agility Lomma BK 2019 
 
I kommittén: 
Linda Wernram, Kommittéansvarig, Sammankallande samt kursansvarig 
Katarina König Morin, Barometeransvarig, formuläransvarig samt rapporterande till styrelsen 
Marie Wahlgren 
Rebecka Danilo 
+ 1 Vakant, Tävlingsansvarig gäller officiella, träningstävlingar samt KM.  

 
Kursutbud  
Under 2019 planerar vi att hålla agilitykurser både vår och höst. Vi hoppas på att hålla minst 
2 kurser per termin, och kurserna vi planerar för är Grundkurs, Handlings-/Fortsättningskurs, 
Tävlingskurs klass 1 samt Tävlingskurs klass 2-3.  
Nytt för i år är att vi kommer att försöka hålla temakurser, några enstaka tillfälle per tema 
och troligtvis förlagda på helger.  
 
Officiella tävlingar 
Under 2019 kommer Lomma inte att hålla egna tävlingar p.g.a. avsaknad av engagemang 
bland våra agilityutövare samt tävlingsansvarig.  
 

Inofficiella tävlingar 
I nuläget är det oklart om vårt samarbetet med Lunds BK, gällande träningstävlingar, 
kommer att fortsätta. Men förhoppningen är att få igång samarbetet igen till hösten.  
 

Klubbmästerskap 
Avsaknaden av tävlingsansvarig i agilitykommittén gör att vi i dagsläget inte kommer att 
kunna erbjuda något KM i Agility 2019. Men vår förhoppning är att hitta en ersättare för den 
vakans som finns i dagsläget. Om så är faller kommer KM i Agility 2019 att hållas 191027. 
 

Utbildningar 
Vi har en kursare som önskar gå A1 utbildning till hösten, men först efter att ha varit 
hjälptränare under våren, sammankallande bevakar när sådana utbildningar annonseras. 
 

Inköp material 
2019 önskar vi komplettera hinderparken med en mur. Främst för att detta hinder 
förekommer allt oftare på tävling och vi har sett ett ökat behov att använda den vid våra 
kurser, se budget 2019. 
 

Almanacka, planering Agility: 
190108 – Kommittémöte + Instruktörsmöte – uppföljning från HT-18 samt förberedande 
inför VT-19 
190311 – Instruktörsmöte – planering av vårens kurser 
V.13-14 -  Kursstarter 
190529 – Gemensam kursavslutning Agility kl 19.00 
190805 – Instruktörsmöte – planering höstens kurser 
V.34-35 - Kursstarter 
191027 – KM agility 
 
 
För agilitykommittén 
Linda Wernram 
 



Verksamhetsplan Mentalkommittén Lomma BK 2019 

 
Verksamhetsplan Mentalbeskrivning (MH): 
180302 Uppfödar MH 
180330 Ordinarie MH 
180419 Uppfödar MH 
180511 Ordinarie MH 
180530 Uppfödar MH 
180817 Uppfödar MH 
180831 Ordinarie MH 
181012 Ordinarie MH 
 
Utbildningar och konferenser 
I början av 2019 kommer tre av Lomma BKs medlemmar att utbildas till mentalfiguranter: 
Marina Elenmo, Karin Juhl och Marie Staberg. 
 
Under året deltar Conny Borg, Ingrid Borg Vogel och Ann-Charlotte Pettersson i olika möten 
och utbildningar som anordnas av Skånedistriktet och UG mental centralt. 
 
Inköp material 
Behov inköp av nya hjul till jaktbanan och ev. ett nytt skrammel 
 

Verksamhetsplan styrelsen 2019 
 
Styrelsen kommer under året att färdigställa stugan invändigt. Vi kommer att börja se 
över uteplatsen, flertalet av bänkarna är i dåligt skick och behöver bytas ev. renoveras. 
Löpande offerter kommer tas in på ett terrasstak. Om detta skulle bli aktuellt kommer vi 
behöva medlemmar som ställer upp och snickra då vi kommer behöva 
handikappanpassa entrén.   
 
Styrelsen har fått tillbaka bollen från TK om ett poängsystem för funktionärer för att 
locka fler till att ställa upp, vi kommer se över detta och återkomma med ett förslag vid 
årets första medlemsmöte. Vi ska försöka jobba för att dem olika funktionerna som en 
klubb har finns där och fungerar. Saknas något eller finns det något som en eller flera av 
våra medlemmar samt kommitté behöver eller har stor användning av ska vi försöka 
lösa detta! 
 
Gräsklipparen är iväg på vinter service. Snälla försök kolla så ni fått med er allt när ni 
lämnar planen, förra året körde vi över diverse saker som glömts kvar.  
 
 

VERKSAMHETSPLAN TK 2019 
 
Sammansättning TK 2019 
Sammankallande: Helene Jonsson  
Representant i styrelsen: Marina Elenmo  
Markansvarig: Lisa Montén 
Övriga medlemmar: AnnKarin Dahlstedt, Martina Lundbeck, Yvonne Rosberg 
 
Officiella tävlingar 2019 
2019-04-14 Brukstävling (sök Elit – två tävlingar om tillräckligt med anmälningar) 
2019-05-19 Rallylydnadstävling (alla klasser) 



2019-06-16 Lydnadstävling (alla klasser) 
2019-09-08 Brukstävling (spår Elit) 
2019-10-?? Rallytävling (ej ansökt om än, kan göras senast maj 2019.) 
 
Träningstävlingar 
Eller rättare sagt ”tävlingsträningar”, vill vi gärna arrangera. Att träna på att tävla är 
viktigt och nyttigt!. Det gäller i så fall Rallylydnad, brukslydnad och lydnad. Inga datum 
bestämda. 
 
Klubbmästerskap 
Mästerskap i Rallylydnad, Lydnad och Bruks ska arrangeras under hösten. Vi bestämmer 
datum efter sommaren. Vårt mål är att även få anmälningar till Lydnads-KM. 
 
Barometer 
Vi fortsätter med samma regler som förra året och hoppas på ett stort deltagande. 
 
Utbildning 
Vi behöver fortfarande fler tävlingsledare i Lydnad och Bruks och gärna en sekreterare 
eller två. Vad gäller Rallylydnad är läget inte så akut, men om någon är intresserad, så är 
vi det också. 
 
Sponsorer 
Vi jobbar på att SundHundMat, Hööks och Evidensia Djursjukhuset i Malmö fortsätter 
med sin givmilda sponsring. Vi ska även försöka hitta fler sponsorer och tar tacksamt 
emot tips från våra klubbmedlemmar.  
 
TK 2019-01-07 
 
Helene Jonsson 

 
 
Verksamhetsplan   – Hundutbildningskommittén 2019 
Hundutbildningskommittén kommer i likhet med 2018 under 2019 bestå av 
undertecknad  samt att utökas med Sigrid Sjöstrand som lovat stötta med administrativ 
hjälp. 
 
Kursplan våren 2019 
Under våren 2019 är följande 13 kurser planerade 
 
Valpkurser  (2 kurser) 
Grundlydnad (2 kurser) 
Grundförmågor 
Tävlingslydnadskurs 
Rally nybörjare 
Rally fortsättning/avancerad 
Nosework -  Fordonssök 
Nosework – Utomhussök 
Nosework – Sniff&Walk 
Nosework – Okända Gömmor 
Nosework - Noseworkserien 
 
Kurserna hålls till största delen av klubbens egna instruktörer men för att tillmötesgå 
efterfrågan på kurser har vi engagerat två avtalsinstruktörer för en valp respektive en 



grundlydnadskurs under våren.  Tyvärr har vi inte lyckats engagera någon instruktör till 
spår eller annan Bruks-kurs under våren. 
 
Hösten 2019 
Under höstens  planeras fortsatt kursverksamhet på samma nivå. Förhoppningen är att 
då också återigen kunna erbjuda en spår kurs eller annan Bruks-inriktad kurs. 
 
Utbildning av nya Instruktörer 
Monika Thulin och Rebecca Persson kommer att gå SBK instruktörsutbildning under 
våren 2019.  Lena Hodder är beviljad att gå utbildningen vid ett senare tillfälle. 
 
Instruktörsaktivitet 
Ambitionen är också att under 2019 erbjuda klubbens instruktörer en till två aktiviteter 
med fördjupnings eller utbildningsinslag i form av föreläsning/inspirationsdag eller 
liknande. 
 
 
För Hundutbildningskommittén / Monika Thulin 
 
 
 
  
 
 

 
 


