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Verksamhetsplan Agility Lomma BK 2022 
 
I kommittén: 
Ingrid Borg Vogel, sammankallande 
Karin Juhl 

 
Kursutbud  
Tävlingskurs inplanerad till våren, grundkurs till hösten. 
 
Officiell/inofficiell tävling 
Inoff klubbtävling under sommaren. 
 

Klubbmästerskap 
Om förutsättningar finns kommer det att bli ett klubbmästerskap hösten 2022. 
 

Inköp material 
Inget inköp planerat. 
 

Verksamhetsplan   – Hundutbildningskommittén 2022 

Trots föregående års vikande kursutbud har vi ett fortsatt 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 framåt.   

Kursplanering 2022 

Vi hoppas i likhet med föregående år att vi under 2022 skall kunna gå tillbaka till normal aktivitet och 

kursplanering. Vilket i så fall är avhängigt av att samtliga ideella instruktörer är villiga att återuppta 

kursverksamheten samt att vi kan engagera någon extern avtalsinstruktör. 

 

De kurser vi ser att vi i så fall kan komma att arrangera är valpkurs, allmänlydnad, rally, nosework och 

eventuellt en tävlings/startklass-lydnadskurs. Även Agility planerar vidare ett par kurser (se Agilitys 

verksamhetsplan). I skrivande stund är ingen detaljplanering för våren gjord. Tyvärr har vi fortsatt inte 

någon aktiv instruktör inom någon av Bruks-grenarna varför inga sådana kurser planeras i skrivande stund. 

 

Akut behov an HUK-ansvarig 
Till förra verksamhetsåret meddelade undertecknad sin avgång som HUK-ansvarig.  Då det inte 

hittats någon ersättare under året har nuvarande sammankallande suttit kvar ytterligare ett år.  I och 

med årsmötet 2022 avgår dock ansvarig varför kommittén är i akut behov av ny 

sammankallande/administrativt ansvarig för att verksamheten skall fortlöpa under 2022. 

Vidareutbildning/inspiration - Instruktör 
Den vidareutbildning/inspirations-helg som planerades för instruktörerna hösten 2021 blev inte av pga Corona 

utan planeras istället arrangeras så fort möjlighet ges under 2022. 

 

För Hundutbildningskommittén / Monika Thulin 
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Verksamhetsplan Mentalkommittén Lomma BK 2022 
 
 
Verksamhetsplan Mentalbeskrivning (MH): 
 
Planerade datum: 
15 januari – uppfödar-MH – Australian shepheard 
12 februari – MH för flatcoated retriever 
19 mars – MH för collie 
9 april – ordinarie MH 
29 maj – uppfödar-MH – Australian kelpie 
5 juni – uppfödar-MH – NSDTR 
11 juni – uppfödar-MH – Australian shepherd 
17 juli – uppfödar-Korning – Tysk schäferhund 
20 augusti – uppfödar-MH – Briard 
3 september – MH för collie 
17 september – uppfödar-MH Rottweiler 
8 oktober – ordinarie MH 
5 november – uppfödar-MH Australian shepherd 
December - preliminärt 
 

Inköp 2022 
Vi planerar inga nya inköp under 2022, utan endast inköp av förslitningsdetaljer. 
 
För Mentalkommittén 
 
Conny Borg och Ingrid Borg Vogel 
 

 

VERKSAMHETSPLAN TK 2022 

 Sammansättning TK 2022 

Sammankallande: Vakant 

Representant i styrelsen: Vakant 

Markansvarig: Lisa Montén 

Övriga medlemmar: AnnaKarin Dahlstedt, Yvonne Rosberg, Marie Billqvist 

Officiella tävlingar 2022 

2022-05-01   Lydnadstävling (alla klasser)  

2022-05-28   Rallylydnadstävling (alla klasser) 

2022-09-25   Brukstävling (SÖK Elit) 

Ev en rallytävling till samt doftprov i nosework. 

Vi har beslutat att inte anordna någon spårtävling under 2022, då klubben inte har så många 

ekipage som tränar/tävlar spår och därmed är det svårt att hitta funktionärer. 
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Klubbmästerskap 

Vi skulle vilja anordna detta i slutet av sommaren, istället för på hösten. Vi ska undersöka om 

det finns några hinder för detta. 

Utbildning 

Vi behöver fortfarande fler tävlingsledare i Lydnad och Bruks. Vad gäller Rallylydnad, så 

behövs först och främst någon som vill utbilda sig till sekreterare.  

Sponsorer 

Under 2022 kommer Tassmanien hunddagis/pensionat att sponstra våra tävlingar. Vi jobbar 

på att Hööks och Evidensia Djursjukhus i Lund, Evidensia Djursjukhus i Malmö fortsätter 

med sin givmilda sponsring. Kanske även Essential Foods och ZooGiganten i Lomma vill 

ställa upp igen. Även Prima Dog hundfoder är tillfrågade om sponsring. 

Möten 

Antal möte är ej planerat i dagsläget då det saknas en sammankallande för TK. 

 TK 

2021-12-30 

 Jenny Fridh 

 

Verksamhetsplan Nose Work Lomma BK 2022 

Jenny Fridh kommer preliminärt  hålla 2-4 kurser under året, eventuellt några Doftprov där vi hyr in 

oss hos Lunds BK i deras inomhushall. I nuläget är det inga officiella tävlingar inplanerade.Tränings 

evenemang läggs ut i FB- gruppen.KM kommer hållas okt-nov i klass 1 och 2, eventuellt även i klass 3 

om vi har några ekipage som är så pass långt upp i klassernaBudgetKurser och DP innebär inkomst till 

klubben, hur mycket beror på antal deltagareKM innebär en kostnad för klubben med ca 4000 kr, 

inkluderat hyra av domare, priser och rosetterBarometer priser: kostnad ca 3000 kr 

  

  

 

 

 

 
 

 

 

Styrelsen 
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2022 kommer med en hel del utmaningar. Det behövs fortfarande ett bättre engagemang 

från medlemmar för att driva klubben. När detta dokument skrivs saknas det fortfarande 

personer till ansvar för HUK och TK. Detta är två riktigt viktiga verksamheter för att 

ekonomin ska gå ihop. Det kommer att bli ett tufft år om dessa poster inte tillsätts.  

Vidare behöver vi verkligen komma i gång som klubb igen efter allt som pandemin innebär. 

Den nya styrelsen kommer att arbeta för att klubben ska vara ett ”bättre” ställe att umgås 

på, inte bara träna och åka hem som det så lätt blir        

 

Marken som CA Fastigheter äger ska det förhandlas om. I dagsläget tycker vi att det är 

väldigt dyrt, men samtidigt en markbit vi inte kan vara utan.  

Det är en hel del nya ansikten i styrelsen och med det, nya och friska tankar och lösningar. Vi 

som avgår önskar er ett stort lycka till        

För styrelsen: Filip Ertzinger 

 


