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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LOMMA BRUKSHUNDKLUBB 
/Agilitykommittén 
 
År 2021 
Det har, som vi alla vet, varit ett mycket annorlunda år med anledning av covid-19. 
Trots det har vi kunnat genomföra flera agility- och hoopers kurser. 
 
Våra kurser 
Under våren startade vi upp en grundkurs i agility, vi fick in fler anmälningar än vad vi hade 
väntat oss vilket gjorde att vi delade upp kursen i två grundkurser.  
 
I början av hösten höll vi två fortsättningskurser och därefter en coachgrupp kurs med 
avslutning i november. 
 
Utmaning/tävling agility 
Under sommaren arrangerade vi under tre kvällar utmaningstävlingar vilka blev mycket 
uppskattade. 
 
Hoopers 
Hoopers är den nya hundsporten som är på frammarsch med stora kliv. 
I Hoopers ska hunden: springa genom bågar, runda tunnor och grindar samt springa igenom 
en kort tunnel. Det får inte finnas skarpa svängar utan bara mjuka runda böjar.  
Det finns inga hinder och hopp vilket gör hoopers till en utmärkt hundsport för alla hundar! 
Som förare behöver man inte springa runt banan utan det bygger på samarbete på avstånd. 
Det är en positiv rolig men skonsam utmaning för både förare och hund! 
 
Vi har under våren arrangerat tre stycken introduktioner om vad hoopers är och där 
deltagarna fått pröva på vid olika stationer samt en liten bana.  
 
Vi har även arrangerat hoopers-utmaningar där deltagarna blev utmanade att göra olika 
svåra kombinationer. 
 
För att kunna genomföra introduktioner och utmaningar behövde vi förstås ”hinder” och en 
solig dag var vi några som tillverkade dessa hoops. Övrigt material blev inköpt. 
 
Våra tävlande i agility för Lomma BK 
De som tävlar för Lomma BK har nått stora framgångar under åren med deltagande i både 
SM och vinnaren av barometern deltog i landslaget i Nordiska Mästerskapen med fina 
placeringar, stort GRATTIS till det! Hon har även lyckats kvala till SM 2022. 
  Förare Hund Ras Strl Klass Poäng 

1 Madeleine von Koch JumJum Shetland sheepdog M 3 83,6 

2 Madeleine von Koch Ila Shetland sheepdog XS 3 83,6 

3 Rebecka Danilo Ozzy Blandis M 2 74,55 

4 Rebecka Danilo Lexie Blandis M 2 63,55 

5 Ingrid Borg Vogel Sandskogens Dexi Australian kelpie L 2 16,8 

6 Ingrid Borg Vogel Sandskogens Elit Australian kelpie M 2 14,7 
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Tack! 
Jag vill tacka alla er som under året deltagit i vår agility- och hoopers verksamhet – tänk på 
att det viktiga är trots allt inte att prestera utan att ha roligt tillsammans med sin hund! 
 
För Agilitykommittén 2021-12-27 
Ingrid Borg Vogel, sammankallande 
Karin Juhl 
 

Verksamhetsberättelse 2021 – Hundutbildningskommittén 

HUK har förutom klubbens instruktörer under året drivits av sammankallande Monika Thulin som skött 

administration. Agilitys kursverksamhet är fortsatt en del av HUK dock har Agility också fortsatt skött 

administrationen avseende klubbens agility-kurser. 

 

Kursverksamheten 2021 

 

Sammankallande vill Hundutbildningskommittén vill passa på att tacka klubbens aktiva instruktörer för den 

arbetsinsats de lagt ner på kursverksamheten under året. Det har till följ av Corona om möjligt varit ett tuffare 

år 2021 än 2020 ur ett kursperspektiv och vi har inte lyckats arrangera i närheten av så många kurser som 

vanligt under året som gått. Glädjande nog däremot har Agility-sektionen varit mycket aktiv i sin 

kursverksamhet. (Se deras verksamhetsberättelse) 

Under 2021 har HUK trotts Corona kunnat erbjuda totalt 5 kurser samt några tillfällen för privatundervisning i 

Nosework. Detta skall jämföras med ca 15-17 kurser de senaste åren. Orsaken till minskat antal kurser har varit 

framförallt restriktioner och osäkerhet vilket påverkat intresset för att hålla kurser. De senaste åren har vi 

också haft avtalsinstruktörer för att hålla ett antal ca 4-5 kurser per år. Under 2021 har vi inte hittat någon 

avtalsinstruktör inom SBK som haft möjlighet att hålla kurs i Lomma. 

VÅREN 2021 arrangerades: HÖSTEN 2021 arrangerades: 

  
1 NoseWork Grund 
 

1 Allmänlydnadskurs  

1 Rallylydnad Fortsättning 1 Valpkurs 
  

1 Rallylydnad  Nybörjare 
 

Förutom ovan kurser har även Agility arrangerat ett flertal kurser (se”Agilitys” verksamhetsberättelse för dessa) 

 

Hemsidan – kurspresentationer / anmälningar 
Kopplingen mellan aktuella kurser och anmälningsformulär på hemsidan har förtydligats ytterligare vilket lett 

till en tydligare bild av vad som går att anmäla till.  

Instruktörsaktivitet 

HUK har sedan länge planerat att under hösten ha en vidareutbildningshelg i ”Bäst Var Dag” med fokus på att 

inspirera till att hålla fler allmänlydnadskurser i egen regi. Tyvärr satte Corona stopp för detta även under 2021 

då vi under stora delar av året inte hade möjlighet att träffas inomhus. Förhoppningsvis kan detta genomföras 

2022. 

 

För Hundutbildningskommittén / Monika Thulin 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LOMMA BRUKSHUNDKLUBB 
Mentalkommittén 

 

Lomma brukshundklubbs mentalkommitté avger härmed följande berättelse rörande det 
gångna verksamhetsåret 2021. 
 

Kommittémedlemmar 
Conny Borg, (mentaldomare/mentalbeskrivare) 
Ingrid Borg Vogel (mentaldomare/mentalbeskrivare, exteriörbeskrivare schäfer för korning) 
Marina Elenmo (testledare) 
Ann-Charlotte Pettersson (figurant) 
Karin Juhl (figurant) 
Rebecka Nyström (figurant) 
 

Verksamheten 

SBK centralt ställde in prov och tävlingar under en period av året, dock ej MH och MT. 
Vi har därför kunna genomföra 20 st MH (ordinarie samt för uppfödare) och 1 st hel korning 
(mentaltest + exteriörbeskrivning).   

För att kunna genomföra en korning behövde vi uppdatera materialet i vår gamla MT-bana 
samt noggrant gå igenom var på området varje moment skulle ske. När bana och banområde 
var klart genomfördes en central besiktning och det blev väl godkänt. Det gläder oss att vi nu 
inte endast kan erbjuda MH utan även MT.  
 
Vår mentalgrupp har även fått ett tillskott av en ny figurant vilket är mycket välkommet! 
 
I början av december träffades hela mentalgruppen för att göra en årsplanering för MH och 
MT, se verksamhetsplan för 2022. 

 
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! 

För Mentalkommittén 

Conny Borg och Ingrid Borg Vogel 
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Verksamhetsberättelse 2021 

Tävlingskommittéen 

Medlemmar i TK 2021 

Jenny Fridh (sammankallande) 

Lisa Montén (markansvarig) 

AnnaKarin Dahlstedt 

Yvonne Rosberg 

Marie Billqvist 

Auktoriserade funktionärer 

Annelie Lütgebaucks (skrivare Rallylydnad)  

AnnaKarin Dahlstedt (domare Rallylydnad+doftprovsdomare NW)  

Bent Brohammer (TL Bruks + sekreterare Bruks/Lydnad)  

Filip Ertzinger (domare rallylydnad)  

Helene Degerman (TL Bruks)  

Helene Jonsson (TL Bruks + sekreterare Bruks/Lydnad/Rally)  

Lena Hodder (TL Lydnad)  

Lena Killander (skrivare Rallylydnad)  

Mari Kjellkvist (TL Bruks)  

Marina Elenmo (skrivare Rallylydnad)  

Sofie Ertzinger (domare Rallylydnad)  

Yvonne Rosberg (TL Lydnad)  

Jenny Fridh (TL NW+doftprovsdomare Nosework)  

Ylva Dahlgren Bengtsson (TL+ TS+ doftprovsdomare Nosework)  

Marie Billqvist (TS Nosework)  

Beatrice Palm (domare Rallylydnad+ sekreterare+doftprovsdomare Nosework) 

Yvonne Henriksson  (TS bruks) 

 Officiella Tävlingar 2021 

Genomförda tävlingar 

2021-06-16 Rally, kvällstävling  AKL/MKL – 43 startande 

2021-09-05 Rally alla klasser – 120 startande  

Inställda tävlingar 

2021-09-26 Sök Elitklass  

Doftprov Nosework 

2021-08-22: alla klasser, 18 startande (17 godkända resultat) 

2021-11-21: alla klasser, 31 startande (14 godkända resultat) 
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SPONSORER 

Under året har 

- Evidensia Djursjukhus i Malmö 

-Evidensia Djursjukhus i Lund 

-Vetaderm Lomma 

- Hööks i Lund 

- Essential Foods 

- ZooGiganten i Lomma 

-Shop Najs 

sponsrat våra tävlingar. Vi är mycket tacksamma för detta och hoppas att de vill fortsätta 

2022. 

SM 

Inga SM arrangerades 2021. 

NM 

Madeleine von Koch kvalade till både lagfinal och individuell final, slutade på en tiondeplats 

individuellt.  

Klubbmästerskap 

KM  i nosework arrangerades 2021. 

Vinnare i NW 1: Jane Askfelt och Aston. 

Vinnare i NW 2: Marie Billqvist och Thea 

Barometervinnare 

Bruks: Conny Borg   

Lydnad: Conny Borg 

Rallylydnad: Ingrid Borg Vogel     

Nosework klass 1: Siv Jarlvik 

Nosework klass 2: Ylva Dahlgren Bengtsson     

Agility: Madeleine von Koch            

Antal ekipage som lämnat in resultat till barometrarna: 

Bruks: 4 st  (2020:1 st)  

Lydnad: 5 st (2020: 5 st)  

Rally: 11 st (2020:13 st)  

Nosework: 21 st  

Agility: 6 st (2020: 9 st) 
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SUMMERING 

1. Vi har haft 2 ”fysiska” möten under året. Övrig planering sker i vår FB-grupp 

2. Vi har genomfört 2 av 3 planerade tävlingar samt 2 doftprov. 

3. Totalt antal starter 2021 =163 (jämfört med 249 startande 2020) 

4. Dessa 163 startande har ”servats” av 34 funktionärer (se bilaga ”funktionärer 2021) 

  

STORT TACK TILL ALLA ER SOM STÄLLT UPP OCH GJORT DET MÖJLIGT ATT 

ARRANGERA OCH GENOMFÖRA VÅRA TÄVLINGAR. 

För tävlingskommittéen 

2021-12-30 

Jenny Fridh 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 FÖR LOMMA BRUKSHUNDKLUBB/Nose work kommittén 

Kommittémedlemmar 

 Ylva Dahlgren Bengtsson (sammankallande)Jennifer AlvénYvonne Rönnbris MånssonTherese 

Lepik  

Verksamheten Kommittén bildades i juni 2021, under sommaren fick vi ett eget sökområde 

bakom klubbstugorna som vi ställde i ordning för våra medlemmar, alla som utövar någon form 

av sök, nose work eller speciallsök är välkomna att använda området.Den 3 oktober ordnade vi 

det första KM i Nose work, i två klasser, ca 10-11 stycken tävlande i varje klass. Kurser i Nose 

Work med Jenny Fridh som instruktör hölls kontinuerligt under året, Jenny höll även i två stycken 

doftprov där hon hyrde in sig hos Lunds BK och deras inomhushall Gemensamma träningsträffar 

har ordnats både på klubben och utanför, dessa skapas genom vår FB-grupp 

 

 

Styrelsen 

2021 blev även detta ett år med diverse utmaningar och restriktioner. Jag tycker återigen att 

samtliga sammankallande och grupper har gjort sitt bästa för att få verksamheten att 

fungera. Det blev uppenbart att vi under året behövde någon form av ”kickoff” för att återgå 

till det normala. Tyvärr har vi inte helt lyckats med detta och vi hade under 2020 ett ganska 

stort tapp på medlemssidan. Det har under flera år inkommit klagomål på att folk som ej är 

medlemmar rastar sina hundar inne på området. Därför togs beslutet att sätta upp grindar 

med kodlås. I stort har detta mottagits väl, det finns fortfarande lite att slipa på gällande 

vem och vilka som ska kunna parkera inne på klubbområdet. Under året har vi haft ett 

medlemsmöte med fokus på hur klubben ska fungera framåt. Många bra tankar kom fram 

som absolut behöver förverkligas under 2022.  
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Undertecknad har under året blivit pappa med allt vad det innebär och har i alla lägen inte 

haft den tiden som klubben förtjänar från en ordförande. Därför tog jag under året beslutet 

att för både mitt eget och klubbens bästa lämna över 2022 och framåt till nya krafter.  

Jag tackar ödmjukast för det förtroende ni gett mig under dessa år. Även ett stort tack till 

mina styrelsemedlemmar som jag alltid har kunnat bolla diverse idéer med. Ni är fantastiska 

        

För styrelsen: Filip Ertzinger 

 


