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Heby brukshundklubbs 
medlemstidning  

Ha alltid koll på klubbens hemsida www.sbk.nu/klubbar/heby 

Fotografera din och andras hun-
dar under hela året. Vi behöver 
massor av bilder till nästa års 
kalender från alla årstiderna. Vi 
behöver även bilder till tidningen 
och hemsidan. 

I detta nummer kan du läsa om: 
Verksamhetsplanen för 2008 

Kurser & Aktiviteter 
Nya styrelsen 

Samarbete med Ullmax 
Reportage och mycket mera. 

 

Välkommen till ett nytt verk-
samhetsår med många roliga 

aktiviteter på klubben! 
 

OBS!  
Ny adress! 
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Styrelse och övriga funktionärer 2008 
   
Ordförande Annica Boström 0292-714 40 
   0705-73 55 66 
Vice ordf Mia Bohman 0706-979790 
      
Kassör Ulf Sundqvist  0292-44004 
     0738-34 76 37 
Sekreterare Karin Johansson  0224-913 30 
     0703-66 85 15 
Ledamot Yvonne Höglund 0292-311 22 
  Anki Broström 0292-200 22 
      
Suppleant Lena Salestedt 0224-610 34 
  Therese Boman 0224-930 08 
      
Revisor Maud Stavenor 0292-300 56 
  Merja Runeklev 0224-306 05 
      
Revisorsuppl. Carolina Pettersson 0292-211 51  
  Susanne Thornlund 0292-602 11 
      
Valberedning 
Sammankallande: Marie Sverin 0292-509 23 

 Michael Isberg 0292-311 22 
  Errol Eklund 0224-600 27 
    
Tävling Marie Sverin 0292-509 23 
   
Utbildning Yvonne Höglund 0292-311 22 
   
Lärare  Annica Boström 0292-714 40 
   

Instruktörer Yvonne Höglund 0292-311 22 
 Lena Salestedt 0224-610 34 
 Marie Sverin 0292-509 23 
 Gunilla Sundelin 0292-411 20 
   
Handledare Camilla Malmström 0224-963 14 
 Susanne Thornlund 0224-602 11 
   
Agility instr. Karin Johansson 0224-913 30 
 Carolina Pettersson 0292-211 51 
 Ida Samuelsson 0224-310 05 
 Yvonne Höglund 0292-311 22 
   
Läger Lena Salestedt 0224-610 34 
   
Agility Mia Bohman 0706-979790 
   
Rasutveckling Mia Olsson 0224-614 17 
   
Kök & Fest Anki Broström 0292-200 22 
   
PR/Info Therese Boman 0224-930 08 

Webmaster Michael Isberg 0292-311 22 

Redaktionen Karin Ström 0224-306 24 
 Yvonne Höglund 0292-311 22 

   

   

 1 April - Medlemsmöte: kl. 19.00  
(dagordning finns på sid 15) 

Klubbstugan 
Blå Mörkret 

  
Välkommen! 

Medlemsavgifter 2008 
  
A-medlem Helbetalande  390 kr  
 

C-medlem  Familjemedlem  150 kr 
Om någon annan i hushållet är helbetalande 
 

D-medlem  Delbetalande  150 kr 
Om du är helbetalande i rasklubb för brukshundar eller an-
nan SBK lokalklubb 
 

Ange namn, adress, telefon, födelsedatum och vad betal-
ningen avser.  
BG 5726-4665 Heby Brukshundklubb / Ulf Sundqvist 

Verksamhetsplan 2008 
   
Januari 20 Ridhusträning varannan söndag enl.schema. Se hemsidan 

eller RRR-apport nr.4/07. 
 23 Föredrag - Vargen och hunden 18.30 
Februari 9 Årsmöte 10.00      Årsfest 19.00 
 16-17 Temadagar - Agility i Fnysinge 
 24 Manusstopp RRR-apport 
Mars   
April 1 Medlemsmöte 19.00 
 2 Start onsdagsträningen 19.00 
 5 Träningsdag - Agility. Heldag 
 7 Kursinskrivning 18.30 
 12-13 Examination av Allmänlydnadsinstruktörer 
 20 Söktävling - Lägre– och Högreklass. Heldag 
 26 Städ– och fixardag. 10.00 
 27 Lydnadsprov I - III. Heldag 
Maj 1-4 Träningsläger. Heldagar med övernattning 
 15 Manusstopp RRR-apport 
 29 Inoff. Träningstävling - Agility. Kväll 
Juni 8 Skyddstävling Lägre, Högre, Elit, DM. Heldag 
 13-15 SM i Lydnad och Agility på Öland 
 26 Inoff. Träningstävling - Agility. Kväll 
  29 Äventyrsstig med hund. Heldag 
 30 Prova-på Agility. Kväll 
Juli 5 Spårtävling – Elit. Heldag  
 5 Grillfest. Kväll 
 6 Spårtävling – Appell & Högre klass. Heldag 
Augusti 15 Manusstopp RRR-apport 
 22-24 SM i Bruks och IPO i Västerås 
 28 Medlemsmöte 19.00 
September 7 Inoff. Träningstävling - Agility. Heldag 
 21 Lydnadsprov klass I - Elit. Heldag 
Oktober 4-5 KM – Agility, lydnad, bruks och appell. Heldagar 
 19 Medlemsmöte - STORMÖTE inriktning nästa år. 15.00 
  26 Inoff. Träningstävling - Agility. Heldag 
November 15 Arbetsfest. Kväll  
 15 Manusstopp RRR-apport 
December   

Postadress:  Heby brukshundklubb, Box 8, 744 21 Heby 
Klubbstuga:  Blå Mörkret, Huddunge/Rödjebro 
Tel: 0224 – 960 46    Tävlings-PG: 825 73 34-5 
Hemsida:  www.sbk.nu/klubbar/heby 
Antal medlemmar är 139 st. 

OBS! Ny 
Webb-adress! 

Foto framsida: Karin Johansson 
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Hej alla medlemmar i Heby BK! 
 
Nu har vi vänt mot ljusare tider vilket känns så skönt.  
Inte kan man klaga på ryggskott denna vinter p g a snöskottning, 
skidorna har stått oanvända, inte en enda dragdag, i stället har 
man kunnat vara ute i spårmarkerna och klafsat runt i decime-
terdjupa vattendrag, tur man har hundar som inte drar sig för att 
bli blöt under magen. 
Snart är Påsken över och det är dags att komma igång med ons-
dagsträningarna och då är det verkligen vår. 
Nytt verksamhetsår och några nya medlemmar har intagit posi-
tioner i styrelsen vilka vi välkomnar hjärtligt! Längre fram i tid-

ningen finns de presenterade. Verksamhetsplanen är fylld med aktiviteter på klubben, som 
vi hoppas att alla medlemmar ska känna sig delaktiga i. Vi behöver dessutom utöka varje 
sektor och kommitté med fler medlemmar. Fundera på i vilken du skulle vilja vara en liten 
del av, det ÄR roligt att jobba tillsammans för vår trevliga klubb. Tyvärr har inte alla med-
lemmar förstått att vi har det jättetrevligt och roligt tillsammans, kanske kan det bero på 
att man sällan är på klubben och missar all gemenskap. 
 
Klubbstugan har minst sagt varit stängd under vintern då 8 tappra medlemmar har träf-
fats minst 1 gång i veckan. Annica Boström som är klubbens lärare, har tillsammans med 
mig som medhjälpare, utbildat de nya instruktörerna som under en helg i april gör sin exa-
mination. Lycka till allihop! Flera tålmodiga hundägare har ställt upp för att delta i de bli-
vande instruktörernas projektarbeten eller som ”försöksobjekt” på appellplanen. Tack! 
 
Klubbens kalender blev väldigt populär och gick åt 
som smör i solskenet, kan finnas något enstaka ex. 
kvar om någon är intresserad. Inför tillverkning av näs-
ta års kalender behövs nya fina hundfoton, passa på 
och ta bilder under året som du sedan skickar in till 
redaktionen eller varför inte redan nu så kan vi även 
använda bilderna till tidningen och på hemsidan. 
Som vanligt uppmanar vi er att skriva något läsvärt till 
nästa nummer av RRR-apport! 
 
För att spara in på portokostnader hoppas vi att du kan 
hämta ditt ex. av tidningen på klubben, dessutom får 
du den mycket tidigare än om den kommer med posten. 
Håll utkik på hemsidan, där kommer datum då varje 
nummer är klart för hämtning. Är du med i maillistan 
får du även ett mail.  

 

Redaktionen har ordet 

Nästa Manusstopp  
15 Maj!! 

E-posta eller ring oss! 
 

hebybkred@hotmail.com 
 

Karin Ström tel. 0224 - 306 24 
Yvonne Höglund tel. 0292 - 311 22 

Text: Yvonne Höglund 

Trevlig läsning önskar vi i 
redaktionen;  
Karin & Yvonne 
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Text: Annica Boström 

 
Annonspriser: Helsida 350:- 
   Halvsida 200:-     
   Limpa 100:-     
 
För en mycket överkomlig kostnad når du ut till samtliga  
medlemmar i Heby Brukshundklubb samt till närbelägna klubbar med en omkrets av  
10 mil runt Heby! 
Kontakta PR-Info Therese Boman tel: 0224-93008, e-post: therese.boman@hotmail.com 
för mer information ang. annonsering i klubbtidningen. 
Vi har även andra förslag för annonsering, på tävlingar, på hemsidan, på agilityhinder... 

Annonsera i 4 nr, 
betala för 3. 

OBS! Föreslå din arbetsgivare att annonsera i vår medlemstidning!OBS! Föreslå din arbetsgivare att annonsera i vår medlemstidning!OBS! Föreslå din arbetsgivare att annonsera i vår medlemstidning!   

Ordförande har ordet 

Tack för förtroendet, att bli vald med en applåd var en ny upplevelse, och så var några (5) års 
semester slut……  
När det här verksamhetsåret är till ända har jag varit ordförande i 10 år.  
Slå de Ni. 
Som tur är vet jag att några ligger i startgroparna för att försöka komma ikapp mig!! Det känns 
härligt, jag bara väntar!! 
Nu vill jag först hälsa mina nya styrelsekamrater varmt välkomna, jag vet att vi kommer och få 
ett trevligt och lärorikt år tillsammans. 
Vår nya vice ordförande Mia Bohman, kassör Ulf Sundqvist, ledamöterna Anki Broström, Yvonne 
Höglund (inte lika ny som de andra) och suppleant Therese Boman (utan h). 
Karin Johansson vår sekreterare, vi har tidigare jobbat ihop, och de ska bli kul att åter 
”munhuggas” med suppleanten Lena Salestedt. 
Vi är alltså ett glatt gäng, kanske lite synd om Ulf, som får vara ensam med alla dessa tjejer 
/tanter. 
Vi vill att alla ni andra ska vara delaktiga i klubbens verksamhet, skriv och tyck, eller ring och 
tyck, bara ni tycker!! 
 
Glöm inte medlemsmötet 1 April kl.19.00!!  
Och kom ihåg det är ni medlemmar som bestäm-
mer, styrelsens uppdrag är och verkställa Era be-
slut!  
Besök vår hemsida, säg saker på vårt forum!! 
Har DU ris eller ros? Hör av Dig! 

 
 

Här är mina killar, Reko och Tuff. 
Foto: Annica Boström 

Glad Påsk! 

Annica Boström 
E-post: reko@live.se 

Ps. Börja träna, snart kommer koltrasten!  
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Klubbens intäktsutveckling 2007 jämfört med 2006 ! 

Diagrammet visar de konton som procentuellt givet den största ökningen från år 2006 till år 2007.  

Utan Din hjälp hade det inte gått! 
Tack ALLA som känner att de bidragit med stort eller smått. 
Nu blickar vi framåt till ett nytt verksamhetsår med massor av kul 
aktiviteter. 

Vi ses på klubben! 
 

2007-års avgående styrelse 

Vilken utveckling!  
Vilken klubb!  
Vilka duktiga medlemmar! 
 
Efter ett aktivt år på klubben börjar vi nu se resultatet av allt arbete. 2007-års 
redovisning ser mycket bra ut, tittar man %-uellt så har många konton ökat med 
flera hundra! Här nedan ska vi försöka visa i stapeldiagrammet hur häftig ut-
vecklingen har varit. 

 

MEN... 
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Heby brukshundklubb har ingått sam-
arbete med Ullmax.  
Ullmax försäljning bygger enbart på samarbete med 
föreningar som i dagsläget är runt 300 st.  
Det betyder att vi säljer deras produkter och får provi-
sion på försäljningen. Runt 30% går till klubben! 
Ullmax säljer underställ, sockor m.m. av mycket god 
kvalitet till mycket konkurrenskraftiga priser. 
Klubben har köpt in en väska med produkter som finns 
till påseende och för provning.  
Väskan kommer tills vidare att finnas hos mig och på 
klubben under onsdagsträningen. Det går jättebra att 
låna väskan och t ex ta med den till arbetet för visning 
och som förhoppningsvis genererar beställningar. Alla 
bäckar små... 
Var och en i klubben bör kunna ha en produktbroschyr 
samt ett orderblock för att enkelt kunna ta beställning-
ar från vänner och bekanta.  

Förhoppningen är att flera kan hjälpas åt att ansvara 
för väskan och ta emot beställningar m.m.  
Man kan också gå in på Heby BK:s hemsida och 
klicka på Ullmax-bannern och därefter handla själv 
från Ullmax men då blir provisionen lägre. 
Vår första beställning är gjord och jag tror alla blev 
mycket nöjda med sina kläder.  
Sockorna är helt suveräna, vi har provat alla tre och nu 
behöver vi aldrig mer bli kall-fuktig om fötterna. Soft-
tröjan var också kanonmysig. 
 
Här nedan kan du lära känna Ullmax sockor och mate-
rial lite mer. Gå även in på Ullmax hemsida, via 
www.sbk.nu/klubbar/heby där du klickar på Ullmax 
banner och skaffa dig mera information. 
 
Vill du ha broschyr, orderblock eller låna väskan, kontakta: 
Yvonne Höglund tel.0292-31122, hebybkred@hotmail.com 

 
 
 

Vår microfiber är ett erkänt material 
och har hamnat högt upp i flera pro-
dukttester med hänseende till kvalitet 
och pris. 
Kalla fakta: Plaggen är tillverkade i 
100 % microfiber med mycket god 
andningsförmåga. Microfibern är anti-
bakteriellt behandlad (motverkar lukt), 
sydd med platta sömmar, har utvändi-
ga märklappar och är längre baktill. 
Vikt: 180 g/ m2. 

Merinoullen har en stark fram-
marsch och materialets popularitet 
ökar stadigt varje år. 
Kalla fakta: Merinoullen är extra 
mjuk (merino är en egen får-ras) 
och värmande även i fuktigt till-
stånd, samt helt luktfri. Platta söm-
mar och utvändiga märkeslappar. 
Ulltvättmedel rekommenderas. 
Vikt: 230 g/m2. 

Ullfrotté är det perfekta värman-
de plagget att bära över något av 
våra andra plagg. Fungerar ut-
märkt även som ytterplagg. 
Kalla fakta: Stora luftisolerande 
öglor av mjuk merinoull på insi-
dan om isolerar och håller vär-
men mycket bra, även i fuktigt 
tillstånd. Platta sömmar och ut-
vändiga märkeslappar. Ulltvätt-
medel rekommenderas. 
Vikt: 315 g/m2. 

Ullmax socks 
Det måste finnas en anledning till att våra sockor är så lättsålda. Vi tror helt enkelt att folk 
trivs i dom och bryr sig om sina fötter. I år har sockorna fått en helt egen kategori och för-
bättrats ytterligare – till samma låga pris. Vi siktar mot en miljon sålda sockor. 
Kalla fakta: Alla sockor är maskinellt rundstickade helt utan irriterande sömmar och med 
invändig storleksmärkning. Förstärkning vid häl och trampdyna. Sockorna finns i tre olika 
kvaliteter. 

ISO 9001:2000 är ett internationellt certifieringssytem som bygger på en likadan standard över hela världen vad gäller 
företagsmiljö, säkerhet och rutiner. Med andra ord en total kvalitetssäkring av företaget och dess anställda. Kraven är hår-
da och det krävs att man följer uppsatta internationella normer. Certifieringen gäller under en viss tid och det aktuella före-
taget är under kontinuerlig kontroll. Alla Ullmax produkter är helt och hållet producerade på fabriker med ovan beskrivna 
standard.  
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Text och Foto: Yvonne Höglund     
   Aktivera din hund 

Vintertid är man oftast mindre motiverad till att träna 
sin hund ute. Det är kallt och jobbigt med alla de klä-
der och vantar man måste ha på sig. Då behöver man 
idéer till aktiviteter som inte är så jobbiga för en själv, 
men nog så jobbiga för hunden.  
Här följer några tips på roliga och nyttiga aktiviteter 
som man kan ta till samt en bra och enkel övning som 
stärker ditt ledarskap och lär hunden ordförståelse. 
 
Låt din hund jobba för en del av sin mat. 
 
Bor du i hus är absolut snabbaste aktiviteten att slänga ut en 
näve torrkulor och låt hunden nosa upp födan. Bor du i lä-
genhet så använd skogen för dina aktiviteter. 
Kan du inte ha din hund lös, så sätt på en lång lina för att 
hunden ska kunna jobba lite friare än i kopplet. 
Vill du lägga ned lite mer arbete så går du själv och droppar 
torrfodret i ditt spår, sedan hämtar du din hund och visar var 
du började. Detta lär sig hundarna mycket snabbt och nästa 
gång behövs säkert ingen visning. 
Nästa tips får du jobba lite mer för; göm torrkulor i barken 
på träden, på stenar, på stubbar i lagom höjd för att hunden 
ska max behöva stå på bakbenen eller lagom höjd att hoppa 
upp på, för att komma åt. 
Visa hunden första gången 
hur den ska leta, följ med 
den runt medan den lär sig 
att jobba med nosen högre 
för att få vittring än när 
maten ligger på backen. 
Den sista ”leta-godis-
aktiviteten” tar en bra 
stund för hunden att kom-
ma igenom. 
Har du en hund som inte 
jobbar för torrkulor, så kan 
du byta ut kulorna mot 
tärningar av blodpudding, 
korv, kött eller annat gott. 
Det ska vara så åtråvärt att 
det är lönt att jobba för. Och en hungrig hund jobbar bättre, 
gör aktiviteten före maten.  
Vill man absolut inte gå ut så göm maten inne, gå ner i hun-
dens nivå och titta dig runt, det finns många ställen att göm-
ma godis på! Ju klurigare det är desto större utmaning för 
din hund. 
 
Buga.  
 
Ställ hunden med sidan mot dig. Ta en godbit och visa den 
för hunden, för godbiten ner bakifrån mellan framtassarna 
och låt hunden få ta godbiten där nere. Se till att bakbenen 
håller upp rumpan så att hunden inte lägger sig. Ingen belö-
ning om hunden lägger sig. Börja om i så fall med att hun-
den står upp och hjälp till med att hålla din hand under ma-

gen. Upprepa många gånger, var tyst. När hunden lätt följer 
din hand lägger du in ordet ”buga”. Upprepa många gånger. 
Träna i lagom pass. Beroende på hur snabblärd din hund är 
och hur van den är att jobba kan ett pass vara, mellan tumme 
och pekfinger; 5-10 gånger - vila någon minut (passivitet) - 
5-10 gånger - vila - 5-10 gånger - slut. Lär hunden gärna 
ordet ”slut”, visa tomma handflator = inget godis kvar, nu 
tränar vi inte, gör vad du vill. 
Förflytta dig vartefter för att så småningom stå framför hun-
den och säga ordet ”buga”. 
Lägg in en gest, du gör en bugning och svepande hand mot 
golvet samtidigt som du säger ordet och på så sätt jobba in 
din signal som hunden ska lära sig att utföra rätt handling 
till.  
Träna inte mer än att hunden orkar. Vissa hundar tycker 5 
min är fullt tillräckligt medan andra kan hålla på i 1/2 timme 
och mer. Var observant och sluta innan hunden tröttnar. Då 
har du en hund som bara längtar till ditt nästa träningstillfäl-
le. 
 
Kontakt och ordinlärning ”nej” och ”varsågod”. 
 
Att träna på sitt ledarskap är nyttigt att göra då och då, det 
stärker dig som flockledare.  
Lägg hunden ned och sätt dig ned framför. Lägg en godbit 
framför tassarna och säg ”nej” samtidigt som du skyddar 
godbiten lite grann med 
din hand.  
Försöker hunden sno åt 
sig godiset, visa tydligt att 
godbiten är din, blockera 
godbiten med din hand 
och säg ”Nej” med lite 
barskare stämma.  
Ordet ska sägas 1 gång 
med lite tryck bakom, 
tjata inte nej...nej...nej!! 
 
Ta långsamt bort din hand 
och var beredd att åter 
blockera godbiten om 
hunden försöker sno den. 
Så fort hunden tittar på 
dig - ögonkontakt, tar du 
upp godbiten och säger 
glatt ”varsågod” samtidigt 
som du ger hunden belö-
ningen.  
Så småningom kan hun-
den klara koncentrations-
övningen utan din skyd-
dande hand 10-15 sek, 
vilket gott räcker. Alltså, 
inga långa stunder innan 
belöningen!  

Lycka till! 

Nessie är intresserad. 

Kontakt! Nessie: -”får jag den nu?”. 

- Var så god!  Äntligen utdelning! 

Roxxy jobbar. Göm godbitar i 
träden, hunden får jobba dels med 

nosen men även med huvudet.  
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Nu är äntligen en ny säsong i gång. 
Vi har hunnit tränat två Söndagar i 
Fnysinge ridhus innan det äntligen 
var dags för agilityinstruktörerna att 
få sin morot, Temadagar i agility. 
Tillsammans med ett antal medlem-
mar samlades vi i ridhuset en riktigt 
kall lördagmorgon. 
Helgens instruktör var Sanna Back-
nor som är mycket aktiv inom agili-
tyn på Bro-Håbo BK. Hon har 7 års 
erfarenheter från tävlingsbanorna 
med sina shelties varav den ena är 
med och slåss för en plats till årets 
SM. Hon har också en ung aussietik 
som hon precis har börjat med och 
inser att det var inte alls lika som att 
styra en sheltie runt banan. 
Sanna började med att bygga en 
bana på 13 hinder för att få se hur 
långt vi hade kommit med våra hun-
dar och vad vi behövde jobba mera 
på. Hela förmiddagen ägnade vi 
sedan åt att träna tajta svängar, 
mycket backandes blev det vilket 
kändes i lårmusklerna. 
Sanna lärde oss bättre handling 
(visa hunden rätt väg runt banan), 
att tänka på var man är på banan, 
att aldrig släppa kontakten med sin 
hund, att alltid vara vänd med krop-
pen i rätt riktning och mycket mera.  
Efter förmiddagens pass började 
alla bli lite varma trots minusgrader-
na i ridhuset och vi tog en välför-
tjänt lunchpaus på Heby värdshus. 
 
Efter lunch fortsatte vi med ännu 
flera tajta svängar med backande 
förare, vi gjorde även en 3-tunnel 
övning där vi fick träna på olika 

handlingssätt.  
Sanna kunde snabbt avgöra vad som passade bäst för re-
spektive ekipage. 
Vi avslutade dagen med en cirkelformad bana bestående av 
hopp hinder och en tunnel, där gällde det att få in hunden i 
den bortre tunnel ingången. Inte helt lätt. 
Sen var det bara hem och lada om inför Söndagen, min Wil-
ma var helt slut efter en hel dags träning och hon sov hela 
kvällen, det tror jag flera av deltagarna gjorde, både hundar 
och förare. 
 
Pigga och glada samlades vi återigen på söndagen, för en 
ny tuff dag. Förmiddagen började vi med framför byten och 
hade vi inte fått springa förr så fick vi det nu, jädra hundar 
och vara snabba, och minsta lilla man tappade sin hund med 
blicken så hittade dom på alldeles egna vägar.  
Men alla lyckades till slut få med sig hunden runt, och då 
gick det fort när allt stämde.  
Samtidigt tränade vi kontakt fält på A-hindret som Tierps-
brukshundklubb varit snälla och lånat ut. 
Även en bana med bakom byten han vi med. 

Slalom tog vi på eftermidda-
gen och där fick vi mycket tips 
på hur vi skulle få till slalom 
från båda hållen. 
Flera av oss har vänsterklist-
rade hundar och har svårt att 
handla från höger (kan detta 
bero på allt fotgående…?) Att 
med hjälp av en annan förare 
gå parallellt på var sin sidan 
om hunden i slalom.  
Svårt att beskriva men övning-
en fungerade och kan vara till 
god hjälp då man måste släp-
pa den trygga vänsterstyrning-
en, för det handlar ju om att 
på ett så vägvinnande sätt 
hinna med sin hund runt ba-
nan och att man når en effekti-
vitet om slalom kan handlas 
även från höger sida. För fort 
går det, även med en liten 
hund. 
 
Det har varit en otroligt rolig 
och lärorik helg. 
Ett stort tack till Sanna som 
tog sig mycket tid med alla 
och till Yvonne som fixade 
dessa lyckade tema dagar, 
hoppas det blir fler. 
Vi var sju deltagare på lörda-
gen och nio på söndagen. 

Sanna instruerar Mia var hon ska ta 
emot hunden, här gällde det att 
kunna backa snabbt. Wilma roar sig 
själv så länge.  

Först ska man vara på ena sidan om 
A-hindret för att skicka upp hunden 
sedan måste man snabbt på andra 
sidan för att bromsa nedfarten. 
Alexander fick jobba hårt för att 
hinna med Flashi som är jättesnabb.  

En av de få stunderna vi satt ned den helgen. Här på slutet av dagen pra-
tar Sanna om tävlingssituationen och gav oss bra tips. 

Alva och Lula gör sig start-
klara för att köra en bana. 

Rita och Gazzi i slalom.  

En inbiten bruksförare blev 
lätt omvänd till en duktig 
agilityhandler. Therese 
provade på med Flashi. 

Flera av deltagarna; Karin & Nelly, Margareta & Jänta, Nathalie & Billy, 
Cissi & Lula,  samt Yvonne & Ascii (ej på bild) var också med. 

Nästa tillfälle till kurs är lördagen den 5 April. Då är det 
Anki Juthberg som är instruktör. Beroende på om vädret 
tillåter så är vi på klubben annars i Fnysinge ridhus.  
Se mer om denna dag på Agilitysidan. 

Agilityhelg 
Text: Mia Bohman  Foto: Yvonne Höglund 
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Välkomna ur vinteridet!  
Nu är det dags för vårterminens kurser att starta upp. Planeringen är i 
full gång och vartefter datum är klara finns kurserna på hemsidan. 
Kursinskrivning i klubbstugan Blå Mörkret: 

Måndagen den 7 april kl.18.30-20.30 
Då finns instruktörer på plats och du får information och kan anmäla 
dig till den kurs eller temadag du vill gå. (detta är enbart inskrivning 
så du behöver inte ta med hunden). Fiket är öppet. 

VARMT VÄLKOMNA!  läÉÇÇx [≠zÄâÇw  B Utbildningsansvarig  

 

 Annelis Målarstuga 
Jag målar djur, tomtar och troll eller vad du önskar. 

Till dig själv eller som en personlig present. 
Välkommen in och titta i butiken! 

www.annelismalarstuga.se  tel. 018-37 60 26 

Utbildning 
Text: Yvonne Höglund 

På grundkurserna lär sig hun-
darna bl.a. sitt, sitt kvar och 
sitt vid sidan. De lär sig också 
att hålla kontakt med sin fö-
rare trots andra hundar i när-
heten. Att gå på kurs med sin 
hund och träna i grupp hjäl-
per dig och hunden att klara 
av samhällets krav på hur en 
väluppfostrad hund ska vara.  

Fyra förare med sex lydiga hundar som uppfyller det krav samhället ställer på oss hundägare. Foto: Karin Ström 

Kurser: 
 

• VALP 4-6 mån 
• UNGHUND från 7 mån 
• ALLMÄNLYDNAD - grundkurs för alla hundar 
• AGILITY - grundkurs från 1 år 
 

Alla kurser är 8 tillfällen, ibland är ett tillfälle längre 
än normalt 3 studietimmar (45 min). Kostnaden är 

densamma, 800:- / kurs + ev. kurslitteratur. 
Beroende på om intresse finns kan Temadagar an-
ordnas i bruksgrenarna Spår, Sök och Rapport samt i 
Tävlingslydnad. 
Under sommarmånaderna finns planer för fler aktivi-
teter. 
Hör gärna av dig till Utbildningssektorn om dina öns-
kemål. E-post: hebybkutb@hotmail.com eller ring 
Yvonne tel. 0292-311 22. 

För att gå kurs krävs att du är medlem i Heby BK.  
Att delta på en Temadag får du göra som icke medlem men då i mån av plats samt till en extra kostnad av 
100:-/temadag. Dessutom får du se till att du har en egen försäkring, då klubbens försäkring endast täcker 
medlemmarna. 
Pga att kursdeltagare slarvat med att betala sina avgifter har vi varit tvungna att skärpa till reglerna. 
Kursavgiften betalas till Heby Brukshundklubb:s BG 5726-4665.  
Om du ska bli ny medlem kan medlemsavgift och kursavgift betalas in tillsammans då du anmält dig till kurs, 
lämnat dina uppgifter samt fått ett deltagarnummer. Inga andra uppgifter än ditt deltagarnummer behöver 
då anges vid inbetalningen.  
Då du kommer på kurs vid tredje tillfället, ska kursen ovillkorligen vara betald och kvitto uppvisas för in-
struktören. Detta gäller kurser som är på 6 tillfällen och mer. För alla övriga kurser och temadagar gäller att 
kursen ska vara betald INNAN kursstart.  
Utbildningssektorn når du via e-post: hebybkutb@hotmail.com eller ring Yvonne tel. 0292-311 22. 

Vi samarbetar med 
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Text: Karin Ström 
Kvällen när proppen gick... 

Att få se och höra Sandra Ohlsson, som driver  
Hundsteg i Enköping, hålla föredrag om Vargars 
språk och signaler önskar jag att fler hade fått 
göra! Vilken intressant kväll det blev! 

Sandra sjuder av kunskap, stolthet och glädje när 
hon berättar om vargarna som funnits i hennes 
liv och vi som sitter som åhörare dras med i hen-
nes förklaringar om varför detta rovdjur gör si 
och så.   
I publiken sitter det 35 stycken människor, alla 
med spetsade öron som lyssnar och tar till sig  
Sandras ord. Ibland hörs ett unisont ”hummande” 
när vi känner igen något av det hon förklarar. 
Igenkännande nickar när förklaringar kommer 
till frågor som ställs.  
Sandra har tillsammans med norske Runar Naess 
bott i England på Anglian Wolfsociety, två tim-
mars bilresa från London, hos en man som speci-
aliserar sig på att socialisera vargar.  
Hon har även studerat vargarna på Kolmården 
här i Sverige och har en gedigen meritlista inom 
området varg och hund.   
Att hundens stamfader är vargen vet väl de flesta 
människor, men att kroppsspråket och signalerna 
är det exakt samma är ganska fascinerande.  
Men vi människor lär oss ju från våra föräldrar 
och de av sina och så vidare tills vi kommer till-
baka till en tid långt innan 2000-talet.  
Sandra visade oss bilder på hundar och vargar 
med olika kroppsuttryck och vissa signaler är 

väldigt svårtolkade om man inte har ”det rätta 
ögat” till det. Men vi lär oss under kvällen. 
Och visste ni att genom att katalogisera vargens 
jaktmetod eller jaktkoder har vi därav avlat fram 
våra olika hundraser så som spårhundar, vakt-
hundar, vallhundar med mera...! 
Sen har det även varit debatter om vargar som 
dödat hundar häromkring och en förklaring vi 
fick av Sandra var: När vargen ser en hund kom-
mer springande genom markerna så är det endast 
jaktmekanismen som startar (jaktlusten). En varg 
skulle aldrig döda en hund för dödandets skull. 
Det finns ingen aggression alls i beteendet utan 
bara ”kicken” att få jaga.  
Likaså då en hel skock får blir rivna beror det 
inte på att vargen jävlas med bonden utan det är 
för vargen onaturligt att flocken får inte flyr då 
vargen valt ut sitt byte, en i flocken. Bonden sät-
ter upp staket och fårflocken kan inte fly, detta 
triggar igång vargens jakt, slå, döda men vargen 
har ju redan ätit sig mätt så den sista instinktiva 
handlingen uteblir. 
Det var ett jättetrevligt och intressant föredrag, 
att få lyssna på en så ung tjej som Sandra som 
kan och vet så mycket. 
Vi som går instruktörsutbildningen hjälptes åt att 
grädda våfflor, brygga kaffe och försöka hitta 
rätt på proppskåpet när köket sänktes i mörker. 
Ett våffeljärn för mycket var orsaken till dilem-
mat!  
Tack alla ni som valde att komma för att lyssna 
på Sandra Ohlsson och till er som valde att inte 
komma, får ni chansen till föredraget igen, tveka 
inte att gå! 
 
 

Sandra Ohlsson är en duktig föredragshållare som entusias-
merar och engagerar sina åhörare. Foto: Karin Ström 
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Ja så var en ny styrelse vald. Valberedningen har jobbat hårt för att ta fram kandidater.  
Här är en kortfattad presentation av Heby BK:s styrelse 2008. Vi hoppas få göra en lite längre intervju med var 
och en av nykomlingarna till nästa nummer av tidningen.  

 

Ordförande 
Annica Boström 
reko@live.se 
0292-714 40, 070-5735566 

Annica är en tidigare ordförande som blivit övertalad att hjäl-
pa till ett år till. (10:e och sista året) 
Går alltid i ide vinterhalvåret, men när våren kommer och 
koltrasten börjar sjunga kan hon ibland synas träna på planen. 
Gillar vadslagningar om tävlingsresultat. Gammal schäferäga-
re, men tycker de går bättre och valla med Border Collie.  

Vice ordförande 
Mia Bohman 
hebybkvord@hotmail.com 
hebybkag@hotmail.com 
070-6979790 

Mia är nyinvald i styrelsen och har också tagit över ansvaret i 
agilitysektorn. Till henne hör du av dig om du vill vara med 
och hjälpa till på årets träningstävlingar i agility. Är lycklig 
matte till två Parson Jack Russels. En utförligare presentation 
gjordes i klubbtidningen nr. 4/07. 

 

Sekreterare 
Karin Johansson 
hebybksekr@hotmail.com 
0224-91330, 070-3668515 

Karin satt som ledamot halva året och tog sedan, pga avgång 
över sekreterarrollen resten av året. Har tidigare varit ansvarig 
för agilitysektorn. Är agilityinstruktör och i år även allmän-
lydnadsinstruktör. Hör av dig till Karin om du vill hjälpa till 
på tävlingen ”Äventyrsstig med hund” som är nytt för i år. 
Ses med en Samojed och en Border Collie. 

 

Kassör 
Ulf Sundqvist 
hebybkkassor@hotmail.com 
0292-44004, 0738-347637 

Ulf är relativt ny medlem i klubben och ny i styrelsen. Har 
hund av rasen Riesen som vi hoppas få se mer av på klubben. 

 

Ledamot  
Yvonne Höglund 
hebybkutb@hotmail.com 
hebybkred@hotmail.com 
yvonne@tassit.se 
0292-31122, 070-5760848 

Yvonne blev invald som suppleant förra året men pga av be-
manningsbrist satt hon oftast som ledamot. Är ansvarig för 
utbildningssektorn och sitter i PR-info. Är en av redaktörerna 
för tidningen och hemsidan. Hör av dig om du tycker det är 
kul att skriva, fota och jobba med bilder. Är SBK-instruktör 
och ses oftast med ett gäng Aussies i olika kulörter. 

 

Ledamot 
Anki Broström 
anki1943@telia.com 
0292-20022, 0708-588141 

Anki är ny i styrelsen. Ansvarig för kök– och festkommittén. 
Blir jätteglad om du ställer upp någon gång och hjälper till i 
köket. För nu ska det bli ordning, lovar Anki. 
Ägare till en vild Parson Jack Russel i sina bästa år och en 
Lagotto Romagnolo som är runt halvåret. 

 

Suppleant 
Lena Salestedt 
thelma.lena1@tele2.se 
0224-61034, 070-2367919 

Lena har suttit i styrelsen till och från, senast som suppleant. 
Är SBK-instruktör och tävlingsledare. Hoppas på en 
”pensionärs-agilitygrupp” till våren för träning inför kom-
mande KM, hör av dig till Lena om du vill ingå i gruppen. 
Ses oftast med två Riesen. 

 

Suppleant 
Therese Boman 
therese.boman@hotmail.com 
0224-93008, 070-5487146 

Therese är helt ny i styrelsen men jobbade hårt i valbered-
ningen förra året. Blev invald av årsmötet. Är ansvarig för 
PR-infokommittén. Hon vill gärna ha flera sponsorer till våra 
tävlingar. Är en av de nya allmänlydnadsinstruktörerna.  
Ses alltid med en svart-vit Aussie som många tror är en BC. 

 

Styrelsen 2008 
Text: Yvonne Höglund 
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Teknik, Administration, Service & Support inom IT  www.tassit.se  0709 100 616  info@tassit.se 
PC-support, nätverk, hemsidor, utbildning, elektroniska blanketter, annonser, layout & design, bildredigering m.m. 

Fr.o.m Årsmötet, lördagen den 9 februari 2008 öpp-
nades Heby BK:s hemsida i ny design på SBK:s 
webbhotell. 
Det innebär att webbadressen bytt namn och att vi 
måste hjälpas åt att sprida denna information. 
Välkommen in och surfa runt på Heby BK:s nya 
hemsida. Hoppas du ska trivas.  

www.sbk.nu/klubbar/heby 
Adressen kan kännas lite lång, men ändå så mycket 
enklare då alla klubbar som valt att ingå under SBK:s 
webbtjänst börjar likadant; www.sbk.nu/klubbar/.... 
 
Varför ska vi flytta in hos SBK kan man undra?  
Vi har många fördelar med att flytta vår sida; 
• SBK tillhandahåller den tjänsten. 
• Vi är en lokalklubb under SBK. 
• Domänen ägs och drivs av SBK. 
• Fler kan få möjlighet att uppdatera hemsida 

och det blir lättare att hålla sidan levande. 
 
En helt ny funktion är Forumet, en mötesplats för 
medlemmarna att prata om det som intresserar var 
och en, ställa frågor eller varför inte söka efter en 
promenad– eller träningskompis. Eller en hundvakt 
om du behöver åka bort.  
Du registrerar dig och efter att administratören god-
känt dig som användare är det öppet för ventilering 
och diskussioner av allt som rör hund, träning, klub-
ben m.m. Det är bra om du använder ditt namn alter-
nativ skickar ett mail till admin och talar om vem du 
är och vilket namn du registrerat dig med, t ex om du 
använder hundens namn. Trevligast är när det går att 
tyda vem du är för andra medlemmar. 
Forumet är i dagsläget öppet endast för de som regi-
strerar sig. Men gästboken är öppen för alla.  
Självklart gäller ”god kutym”, artighet och vårdat 

språk enl. gängse forumregler. Följs inte detta före-
ligger inga undantag utan du blir avstängd som an-
vändare. 
Styrelse– och medlemsprotokoll finns också att läsa. 
Är det någon rubrik du tycker du saknar, kontakta 
admin. Administratör är klubbens webbmaster,  
Michael Isberg e-post: hebybkweb@hotmail.com 
 
Sidan ”klubben ekipage” är tänkt att öppnas på hem-
sidan när vi har fått in foton på förare & hund, föra-
rens namn och hundens hela namn, ”tilltalsnamn” 
samt vilken/vilka dicipliner de tränar och tävlar i, hur 
långt de kommit etc. Vi sätter inte ut några foton om 
inte personen i fråga gett klartecken för detta. 
 
Nu hoppas vi att du ska använda dig av hemsidan, 
ofta! Det är där du hittar allt om senaste nytt om vad 
som händer på klubben. RRR-apport kommer endast 
ut 4 ggr/år och innehåller information främst om akti-
viteter med lång framförhållning. 
Ett ännu snabbare sätt att få nyheter är att lämna din 
e-postadress till redaktionen så läggs du in i Heby 
BK:s distributionslista och du får de färskaste nyhe-
terna direkt i din e-post.  
Det är ett mycket effektivt sätt att kommunicera med 
klubbens medlemmar t ex då det kört ihop sig och 
någon behöver akut hjälp. Eller något spännande som 
ska hända på klubben. 
 
Nytt är också att e-postadresser har skapats till olika 
funktioner. Detta är bl a för att vid frånvaro kunna 
backa upp varandra utan att behöva lämna ut sin egen 
privata adress. Eller då flera i en sektor samarbetar 
och kan läsa både ingående mail samt sända mail. 
Principen är enkel, alla adresserna heter ganska lika,  
t ex hebybkred@hotmail.com där red står för re-
daktionen.       /Yvonne 

Hemsidans bannern är gjord från foton som klubbmedlemmar skickat in. Hundarna heter, fr. vänster: Diesel, Barro, Pilo, Nelly, Cleo, Reko, Ecco (stora 
bilden), Ztolle, Kevin, Flashi, Valle, Jänta, Cocos, Kira, Boris (stora bilden), Ovan texten är det Pripps och Nessie.            Design: yve 
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Agilitysektorns medlemmar: 
Mia Bohman (sammankallande) 
Karin Johansson hebybksekr@hotmail.com 
Margareta Arvidsson maggan@arvidsson.biz 
Nathalie Ekbom nathalie_ekbom@hotmail.com 
IngMarie Naess, Alexander Boman och Ida Samu-
elsson m fl. 

 
Äventyrsstig med hund 
Boka in söndagen den 29 juni, då blir 
det en både rolig och spännande dag 
med många deltagande ekipage och 
vi behöver många funktionärer! 
Mer info kommer! Eller hör av dig 
till agilitysektorn. 

TEMADAG - för dig som har kommit en bra bit 
på väg. 
 

Lördagen den 5 April kl.09.00-16.00 
Instruktör: Anki Juthberg 
Förkunskaper: Minst grundkurs i agility. Max 10 st.  
HBK-medlem 300:- betalas efter anm. dock senast 
25/3 till Heby BK:s BG 5726-4665. I mån av plats 
även icke medlem, 400:- (För icke medlem gäller 
inte Heby BK:s försäkring). Anmälan till Mia. 

Nybörjarkurs i Agility till våren. 
Din hund ska ha fyllt 1 år samt ha god grundlydnad. Anmäl ditt 
intresse till Mia Bohman. 8 tillfällen 800:-. 

Träningstävlingar  
Torsdag 29 maj kl.19.00 
Torsdag 26 juni kl.19.00 
Söndag 7 sep. kl. 10.00 
Söndag 26 okt. kl.10.00 

1 hoppklass och 1 agility 
klass. 20:-/klass 
För samtliga tillfällen gäller 

att anmälan och betalning 
sker på plats. 
Alla är hjärtligt välkomna 
även för att bara titta, fika 
och/eller att vara lite till 
hjälp?! 
Varmt välkomna!  

 Agilitysektorn 

Insändare från Alva Götesson 9 år.  
 
Jag älskar hundar för att de kan va på så 
många olika sätt och för att man kan göra så 
mycket med dem och för att hunden är en 
trofast vän ( det vet jag). Då vet jag att jag 
har en vän för livet! Det spelar ingen roll 
hur en hund ser ut: stora öron, litet huvud,  
inte är renrasig, stor eller liten, DET SPE-
LAR INGEN ROLL!!!  

Hunden ska vara din vän inte en toppmodell 
den ska vara din vän för livet. Vissa har 
hundar och klär dem och använder dem som 
sminkdockor. Det är inget fel med det men 
det ser inte så skönt ut för hunden (i alla fall 
skor) men visst det går om hunden gillar det 
men inte annars (tycker jag).  

Oftast är det rasen Chihuahua som får vara 
små toppmodeller men bara för att de är 
små så får man inte behandla dem som mo-
deller, de är hundar, riktiga varelser. De har 
lika mycket hund i sig som en schäfer. De 
behöver också få springa fritt om dagen och 
få gå på långa promenader. Alla sorters 
hundraser behöver lika många promenader. 
Om en popstjärna har en hund så behöver 
den lika mycket luft och frihet för det spelar 
ingen roll vem som äger hunden, för den är 
ändå en hund.  
Det sägs att man kan få kärlek vid första 
ögonkastet, kan man få det för hundar? 
Vissa säger Nej och vissa Ja. Jag tror att 
man kan få det. Vissa vill inte ha naken- 
hundar bara för att de inte har päls, men det 
är insidan som räknas inte utsidan. Om en 
hund är aggressiv så är det inte hundens fel 
utan ägarens. Man ska inte slå hunden eller 
något liknande, om hunden gör något som 
den inte får så ska man säga åt den på skar-
pen. Om man ska skaffa en hund så måste 
man räkna med att ta ansvar. En hund behö-
ver ungefär 4 promenader, 3 korta och 1 
riktigt lång.  
Jag tror att alla tycker det är fel med djur-
plågeri och hundslagsmål, de gör det för att 
vinna pengar och hunden ska bråka med en 
annan hund tills den ena dör. Det är 
hemskt!!! DJURPLÅGERI OCH HUND- 
SLAGSMÅL SKA BORT!!!  
Eller vad tycker du???  

Choklad, lök och svamp är giftigt  för hun-
dar, om de får i sig för mycket så  blir de 
sjuka och kan till och med dö!!!!  
Så ge inte din hund det!!! Om man skulle 
råka göra det så har man alltid en veterinär   
att åka till.  
Man ska aldrig tvinga hunden att göra nå-
gonting, man ska bara ha tålamod så kom-
mer det gå fin fint.  
När man ska lära en hund någonting så 
gäller det att ha tålamod och sluta när det 
går som bäst. Om man lyckas med alla sa-
ker så får man en glad, lycklig och lydig 
hund och det kan jag lova att det känns 
härligt inombords och utombords, att man 
har lyckats med det. Fast det tar nog ett år 
eller flera, det beror på dig och din hund. 
Det är ganska bra att bo lite på landet om 
man ska ha en eller flera hundar, annars kan 
det bli ganska jobbigt och stressigt att hålla 
koll på allt man ska göra och det finns inte 
så mycket bra 
promenadvägar. 
Om man har en 
hund så får man 
bra motion ock-
så.  
Sköt om dig och 
dina hundar/
hund.   

TÄät 

Agilityträningen  
börjar utomhus i samband med den allmänna ons-

dagsträningen om det är isfritt. Välkomna! 

Foto: Cissi Eriksson 

Foto: Cissi Eriksson 

  Agility 
Text: Mia Bohman  

Ansvarig för agilitysektorn är 
Mia Bohman. Henne kan du nå via  
e-post: hebybkag@hotmail.com  
eller telefon: 0706-97 97 90 

Pripps spanar i skogen. Foto: Ulrik Beste 
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Vet du att klubben har fått in 3.266:- från  
Bingolotto för 2007. Det är resultatet av att klub-
bens medlemmar prenumererar på 
lotter. Det tackar vi för! 
Prenumerera du också, alla 
bäckar små... 

www.bingolotto.se 
(Glöm ej välja rätt förening när du registrerar dig, 
Heby brukshundklubb, se under ort Vittinge) 

I förra numret av RRR-apport skulle man gissa vil-
ka hundar siluetterna föreställde. Från vänster så är 
det Boxern Cocos, Schäfern Kira och Samojeden 
Nelly. Av alla de (1 st!) som skickade in rätt svar 
drogs en vinnare. Det blev AnneLie Persson i Hud-
dunge som vann en påse hundkex till sina hundar. 
Priset skänkt av Gunnars Hund och Katt i Uppsala. 

Lite blandat.... 
Tävlingen är avgjord….   ”Tänk vad enkelt det är att vinna när det inte finns några motståndare!”  GRATTIS AnneLie!! 

Finn 5 Fel ! 
 
Mia Ohlsson har skickat in en 
fin bild av sin två hundar,  
Vincent och Blucky av rasen 
Curly Coated Retriever. 
  
Vad saknas på vänstra bilden? 
Lösningen finns i denna tidning. 
Tjuvtitta inte! 

FEST? 
Tjejbandet  
Essenji  
kan du hyra för 
spelning. Garan-
terat lyft för 
festen. 
Kontakta: 
Nathalie Ekbom 
0736920170 
nathalie_ekbom 
@hotmail.com 
Foto: JanOlov Ekbom 

Det lönar sig att skriva önske-
listor! Tack snälla medlemmar 
för att ni uppfyllt några av 
klubbens önskningar!  
/Therese Boman 

- Om en person du talar med inte tycks lyssna, var 
tålmodig. Det kan helt enkelt vara så att han har lite 
ludd i ena örat. Citat: Nalle Puh 

- Fastän det är förfärligt gott att äta honung, så finns 
det ett ögonblick alldeles innan man börjar äta den, 
som är nästan ännu bättre. Citat: Nalle Puh 

Träningsläger på 
klubben 1 - 4 maj! 
 

Årets instruktörer är: 
 

SÖK - Anders Eriksson, Botkyrka BK 
SPÅR - Martti Latvala, Fagersta BK 
RAPPORT - Instruktör ej klar 
AGILITY - Mia Kristoffersson 
LYDNAD - Instruktör ej klar 
 

Priset är 500:- för medlemmar före 07.12.31 
Priset för icke medlem är 1500:- 
I avgiften ingår frukost, lunch, kvällsmat o kaffe. 
Boende står man för själv, husvagn, tält alt. sova i 
klubbstugan om man inte är lättstörd. 
Info och anmälan till: 
Lena Salestedt  tel. 0224-61034, 0702-367919 
e-post: thelma.lena1@tele2.se 
Annica Boström tel. 0292-71440, 0705-735566 
e-post: reko@live.se 
Finns andra önskemål, hör av er. 

VÄLKOMNA! 
 

Klubben behöver låna/hyra  
några husvagnar. Ring Annica! 
Tel. 0292-71440, 0705-735566 
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KALLELSE TILL MEDLEMSMÖTE 
 

 Tisdag den 1 april kl. 19.00 i klubbstugan 
 

 
 
DAGORDNING 
 
 1.  Mötet öppnas                                                                                                         
  
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
 
 3.    Fastställande av röstlängd 
            
4. Val av 2 st justerare, tillika rösträknare 
 
 5. Mötet stadgeenligt utlyst    
 
 6.       Godkännande av dagordning 
 
 7.       RAPPORTER  
 a) ekonomi 
  b) klubbstugan/område/almanackan/ 
  c) distriktet     
  d) bingolotto 
  e) övriga rapporter 
 
 8.      Ersättning till klubbens funktionärer,  (bl.a resor)     
 
 9.  KOMMITTÉER och SEKTORER    
  a) utbildningssektorn    
  b) tävlingssektorn 
  c) köks- och festkommittén       
  d) lägerkommittén 
  e) PR-info kommittén 
  f) rasutvecklingssektorn  
  g)   redaktionskommittén 
  h)   agillity 
 
  
 9.      Övriga frågor. 
 
 10.    Mötet avslutas.  
  
  
  

VÄLKOMNA !!! 
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Vad är vad 

När man kommer som ny medlem till brukshundklubben för att gå kurs, antagligen valpkurs, så hör man mas-
sor med konstiga begrepp från den ene och den andre.  
Men vad är vad och vad menas? Det är inte lätt att förstå sig på, rena ”grekiskan” för många.  
Nu reder vi ut begreppen, kortfattat, åt alla som kan vara intresserade av att utbilda sig och sin hund vidare. 
Om man sedan kommer så långt som till tävling, ja det bestämmer du helt själv. 
 
Agility 
Agility betyder snabbhet och vighet. För att få gå en grundkurs i agility måste hunden vara 12 månader och ha 
grundlydnad, det innebär att hunden ska kunna tränas lös och inte störa eller störas av andra hundar. En bra 
rekommendation är att man först går en allmänlydnadskurs. 
Tävlingar anordnas över hela landet av olika klubbar. Man kan tävla både individuellt och i lag och är öppet för 
alla hundar. För att få tävla måste din hund vara minst 18 månader. 
Hunden ska snabbt tas sig runt en bana med ca 20 hinder med så lite fel som möjligt och på snabbaste tid. 
Det finns totalt 10 olika hindertyper: 
• Hopphinder 
• Långhopp 
• Däck 
• Bord – här ska hunden förbli i valfi position i 5 sek.  
(bordet brukar väljas bort då man spar tid vid en agilitytävling) 
• Slalom 
• Tunnel 
• Platt tunnel 
Följande tre hinder är s.k. kontaktfältshinder 
• Gungbräda 
• Balansbom 
• A-hinder 
Varje bana har sin idealtid som man måste klara sig under för att inte få tidsfel. Ett fel för varje överskriden 
sekund. 
Andra fel man kan få är fem fel för rivning eller vägran. Vid tredje vägran blir man diskvalificerad. 
 
Det finns två olika klasser för alla hundar att tävla i, Agilityklass och Hoppklass. Skillnaden är att i hoppklass 
ingår inga kontaktfältshinder. 
Hundarna delas in i tre storleksgrupper efter mankhöjd: Small (under 35 cm), Medium (35 och över men un-
der 43 cm) och Large (från 43 cm och där över). 

Text: Yvonne Höglund 

 SÖK 

Uppletande 

SPÅR 

Bruks-
lydnad 

FREESTYLE Agility 

SKYDDS 

Rapport 

Tävlingslydnad 

Tepp i tunneln. Foto: Jasna Bohlin 

Rallylydnad 

Som nybörjare startar man i klass 1.  
När man placerat sig felfritt bland de fem första ekipagen (tagit en 
”pinne”), tre gånger blir man uppflyttad till klass 2. Även i denna klass 
ska man klara sig felfritt och här ska man vara bland de tre bästa, tre 
gånger, sedan flyttas man upp till klass 3. 
I klass 3 delas certifikaten ut. Det krävs tre felfria förstaplaceringar för 
att erhålla championat. 
Tre cert och minst ett andra pris på en officiell utställning erhålls ett 
svenskt agilitychampionat. 
Det går att få i båda klasserna, agility: SagCH och hopp: Sag(Hopp)Ch. 
 
Klubben anordnar, grundkurser i agility men även ”prova-på”-dagar och 
Temadagar för dig som kommit lite längre. 
Under året är även träningstävlingar inplanerade. Då behövs många 
hjälpande händer och du lär dig jättemycket. Hör av dig till någon i 
agilitysektorn om du vill vara med och hjälpa till på ett hörn! Cissi Eriksson med Lula som tävlar i klass small. 

Foto: Karin Ström 
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Bruksprov 
Bruksproven arrangeras endast av klubbar inom Sv. Brukshundklubben. 
Bruksprov består av både en lydnadsdel och en specialdel. Man kan välja mellan att tävla i spår, 
sök, rapport och skydds (skyddsgruppen går jag inte in på, kanske vi kan ta in det senare och då 
förklarat av någon som kan det). 
De olika klasserna i bruksprov är appellklass, lägre klass, högre klass och elitklass. Hunden får 
starta i appellklass då den är 12 månader. För att starta i lägre klass måste hunden vara 18 må-
nader och ha känd mental status, genomfört ett MH (mentalbeskrivning av hund). 
I bruksproven dömer två domare varje ekipage. Poängbedömningen sätts efter en betygskala 
mellan 0-10, där 0 är underkänt och därefter betyg 5-10 med halvpoäng, som med varje mo-
ments koefficient räknas samman till en total summa. 
I varje klass finns ett poängsystem där ekipaget måste ha uppnått vissa poäng för att bli god-
känd i klassen eller få starta i nästa klass, man talar då om att man blir uppflyttad. I elitklass 
utdelas certifikat vid uppnådda poäng. 
För brukschampionatet krävs antingen tre brukscert och minst ett 2:a pris på en officiell utställ-
ning eller två brukscert och ett utställningscert. 

• Lydnad – ett visst antal förutbestämda moment ingår i lydnadsdelen som utförs på order 
av tävlingsledaren och ingår i alla klasser, svårighetsgraden ökas genom klasserna. Platsligg-
ning ingår i alla klasser. Från lägre klass ingår ett antal skott under momentet plattsliggning. 

 
• Budföring – ingår som specialmoment i klasserna appell och lägre. Hunden skickas av 
föraren till en mottagare och sedan tillbaka till föraren, sträckan är 50 m i appellklass. I lägre 
klass är sträckan 100 m och då ingår också skott. 

 
• Uppletande – ingår som specialmoment i klasserna högre och elit. Hunden ska på en yta 
av 50 x 50 m leta upp ett antal föremål och avlämna dessa till föraren (ett i taget), inom tids-
ramen. 

 
• Spår – hunden ska följa ett spår och plocka upp eller markera ett visst antal föremål 
(pinnar) som en människa lagt ut. Endast i appellklass är det föraren själv som lägger spåret 
eller av denne utsedd person, i övriga klasser är det speciella spårläggare som lägger spåren. 
Svårighetsgraden ökar med spårets längd, tid samt antal föremål i klasserna. 

 
• Sök – hunden ska söka efter människor i skogen. När 
”figuranten” är hittad ska hunden antingen skallmarkera eller 
rullmarkera. Vid skallmarkering stannar hunden hos figuranten 
tills föraren tagit sig dit. Vid rullmarkering tar hunden en rulle i 
munnen (som sitter vid halsbandet) och återvänder till föraren 
för att sedan visa föraren till figuranten. Antalet figuranter samt 
banans längd försvåras i klasserna från att i appellklass vara 2 
figuranter gömda på en bana av storleken 100 x 50 m till elit-
klass som har 3 figuranter gömda på en bana av storleken 100 x 
300 m. Söket går på tid. 

 
• Rapport – hunden skickas mellan s.k. stationer, från föraren 
genom terrängen till en hjälpförare. Olika antal sträckor och tider 
för att klara sig i de olika klasserna.  
I tidningen nr.3 2007 finns ett reportage om Rapport och lite mer 
förklarat. Dessa finns att läsa i klubbstugan. 

  
Alla dessa grenar kräver lång tid att utbilda sig och sin hund i, det 
tar väldigt mycket tid att träna. Oftast finns det grupper i klubben 
där man efter att ha lärt sig grunderna har möjlighet att delta. Men 
deltar man i en grupp så gäller att man ger alla samma tid, du tränar alltså inte bara din egen 
hund utan du är också lika delaktig i att t ex vara figurant i sökträningen åt de andra gruppmed-
lemmarnas hundar. Sök och Rapport är riktiga gruppsporter som ingen klarar av själv. 
För att lära sig grunderna finns det Temadagar, då hinner man också prova på, för att se om just 
denna gren kan passa förare och hund.  

Pilo letar efter en figurant i en soptunna 
under sökträningen. När bilden togs var 
han bara runt halvåret. Träningen kan 
man börja med tidigt men på en lekfull 
nivå. Foto: Nina Grönlund 

Forts. Vad är vad? 
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Det finns en speciell kurs, ”På spåret” som du kan gå och förutom att du lär dig lägga spår för 
din egen hunds träning så får du också utbildning i att lägga tävlingsspår. 
Beträffande skyddsgruppen gäller speciell utbildning och licens. 
Man kan också utbilda sin hund till tjänstehund t ex bevakningshund eller räddningshund, men 
det ligger utanför vår klubbs utbildningar. 
 

Lydnadsprov 

Freestyle 
Freestyle är en ganska ny sport i vårt land. En rolig aktivitet för 
alla hundar och förare, men för att tävla med din hund får du 
inte ha fyllt 26 år då detta är en tävlingsform som Sveriges 
Hundungdom erbjuder sina medlemmar. 
 
Freestyle är ett program med koreografi och musik, som utförs 
av förare med hund. Rörelserna skall demonstrera samarbete, 
konstnärskap, spänst och stil i tolkning av musiken. 
 
Dess syfte är att förare och hund tillsammans visar ett kreativt 
och originellt program med rörelsemönster och takt i samspel 
med musiken. Programmet ska spegla ekipagets samarbete och 
glädjefyllda relation. 
På Sveriges Hundungdoms hemsida, www.shu.se finns alla rö-
relser mycket bra beskrivna och även vilka klasser man kan 
tävla i. Där kan du även beställa reglerna. 
 
Många tränar freestyle och får på köpet en mycket följsam, kontaktsökande och samarbetsvillig 
hund som dessutom tycker det är roligt och gärna bjuder på rörelser utan att man ber om det. 
 
Rallylydnad 
Rallylydnad bildades i USA som ett allternativ till det vanliga lydnadsar-
betet där det är en officiell sport, liksom i Danmark. Ett Championat får 
man efter tre första pris i högsta klass. 
 
Ännu så länge kan vi i Sverige bara tävla inofficiellt, men förhoppnings-
vis blir det en officiell gren i framtiden. 
 
I tidigare nr av klubbtidningen finns ett reportage om Rallylydnad men 
då sporten är på sådant uppsving, följer här en mer utförlig presenta-
tion. 
 

Cocos tycker om att buga, en av grundövningar-
na i freestylen. Matte är Gunilla Sundelin. 
Foto: Y. Höglund  

Lydnadsproven är uppdelade i fyra klasser med benämningarna lk 
I, lk II, lk III och lk Elit. Varje klass består av ett antal moment, 
som försvåras ju längre upp i klasserna man kommer. 
Hund och förare ska utföra momenten enligt regelboken och blir 
betygsatt av en domare. Tävlingsledaren hjälper ekipagen genom 
att tala om vilket moment som ska utföras och hur det ska göras. 
Poäng sätts efter en betygskala mellan 0-10, där 0 är underkänt 
och därefter betyg 5-10 med halvpoäng, som med varje moments 
koefficient räknas samman till en total summa. Domaren skall ock-
så ange i bedömningsprotokollet anledning till allt understigande  
betyg 10. 

Totalpoängen är, beroende på vilken klass man tävlat i, indelat i s.k. pris och får ekipaget ett 
1:a pris har man rätt att tävla i närmast högre klass. 
Man kan också välja att tävla vidare i samma klass, efter tre 1:a pris kan man lösa ut ett lyd-
nadsdiplom (LP). 
Har man börjat tävla i nästa klass äger man ej rätt att gå tillbaka till den lägre klassen. 
För lydnadschampionatet krävs tre 1:a pris i klass Elit och minst ett 2:a pris på  en officiell ut-
ställning. 

Hunden Myra i fint fotarbete.  
Foto: Y.Höglund 

 

Så här kan en skylt se ut. Förare 
och hund går fram till skylten där 
hunden ska sitta. Därefter fortsätter 
de till nästa skylt. 

Forts. Vad är vad? 
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I januari gick en av klubbens instruktörer, Carolina Pettersson en 
specialkurs för att bli rallylydnadsinstruktör. Klubben vill vara väl 
förberedd för att möta Rallylydnadens stora intresse, som visades 
redan förra året. 
 
Rallylydnad passar alla hundar och alla förare. Det är en bra trä-
ningsform för valpar och unghundar eftersom man tränar in var-
dagslydnaden på ett trevligt sätt. Även förare med något funktions-
hinder kan träna/tävla rallylydnad.  
Man får lov att prata och visa sin hund tillrätta hur mycket man vill 
men man får inte ta på den. Man får också använda sig utav kropps-
språk, tecken och klapp på låret, ja allt man vill (dock ej godis eller 
leksak på tävling), bortsett från att röra vid hunden eller ha stramt 
koppel.  
Det finns tre klasser och är en sport som är glad och trevlig. Man 
kan väl säga att det är en blandning utav lydnad, freestyle och agili-
ty kryddat med ett glatt samarbete. Rallylydnad innebär att man 
tränar vardagslydnad med en större precision. Både hund och förare 
måste använda hjärnan vilket ökar samarbetet. Eftersom hunden 
aldrig vet vilket moment som väntas så måste den vara uppmärk-
sam. Den blir lyhörd, lydigare och glad av att träna rallylydnad. 
 
Banan som är 15 x 20 meter består utav olika antal skyltar beroende på vilken klass man tävlar 
i. På dessa skyltar står det vad man ska göra med hunden, vilket håll man ska svänga mm. 
Maxitiden är 3 min. Har två förare samma poäng avgör bästa tiden. 
Ex. på en skylt (anvisning): Här stannar man till och sätter hunden. När den satt sig går man 
vidare till nästa skylt. Det kan också stå: Snurra ett varv, spring, hunden ska sitta kvar, gå förbi  
godis eller boll, platsliggning, hopp över hinder m.m.  
 
Du kan träna för att tävla men framför allt är detta riktigt kul och ger en enorm kontakt och följ-
samhet med din hund. Passar alla! Då man tränar i koppel behöver hunden inte ens vara grund-
tränad. 
Har du ännu inte fått chansen att prova-på Rallylydnad så passa på att gå en kurs eller temadag i vår! 

Ja, det var de vanligaste hundaktiviteterna som vår brukshundklubb har att erbjuda. Nu är det 
upp till dig och din hund att välja! Välkommen på kurs! 

Carolina med Pripps i full koncentration 
bland skyltarna.             Foto: Karin Ström 

Finn 5 Fel !- rätta svaren är: 
 
Vincents halsband, sten i muren, hjuleker, 
hjulnavet och en av kedjorna. 
 

(Programmet jag gjorde det i heter Adobe Photo-
shop Elements, ett helt otroligt kul dataprogram 
som jag verkligen kan rekommendera.   /Yvonne) 

Mannen var ute och provkörde sin nya sportiga Audi.  
Han fällde ned taket och tryckte på gasen. 
När han körde över 160 såg han blåljus bakom sig. 
Han hade blivit något fartblind och tänkte att polisen kan väl ald-
rig köra ikapp honom. 
Han tryckte gasen i botten, men när han närmade sig 200 
började han att tänka, -'Vad i helvete håller jag på med?' 
och så svängde han av och stannade vid vägrenen. 
 
Polisen kom fram till bilen, skakandes på huvudet, med böteslap-
pen i handen. 
-'Det har varit en låååång dag med många idioter som du ute på 
vägarna, mitt pass är snart slut och det är dessutom fredag den 
trettonde. 
Jag har ingen lust att avsluta dagen med en massa papperstras-
sel. 
Jag lovar att släppa dig om du kan lämna en riktigt jävla bra för-
klaring till fortkörningen. Och det skall vara en som jag inte har 
hört tidigare'. Mannen tänkte 2 sekunder och svarade; 
 
-'Min fru lämnade mig förra veckan, hon stack iväg med en 
polis och nu trodde jag att det var han som ville lämna till-
baka henne!'. 

En historia inskickad av Nina Grönlund 

Forts. Vad är vad? 
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Tävling 
Ansvarig för tävlingssektorn är 

Marie Sverin. Henne kan du nå via  
e-post: marieteams@hotmail.com  

eller tel: 0292-50923, 0704-193092 

Platsannons 
 
Vi söker dig medlem 
som är intresserad av 
tävlingsverksamhet. 
Sektorn gör internut-
bildningar och du be-
höver inte ta några 
stora ansvar. 
Vi söker personal till all 
verksamhet inom täv-
ling. 
Intresserad kontakta 
tävlingsansvarig Marie. 
 
Glöm inte bort att du som 
hjälper till på klubben, 
med stort eller smått blir 
bjuden på årets höjdpunkt 

ÅRSFESTEN! 

Är du en ”Ulla-Bella” sekreterare?  
Om inte… nu har du chansen!!! 
Äntligen blir det av!! 
I april ska några medlemmar få chansen att  
utbilda sig till  
TÄVLINGSSEKRETERARE! 
Kursen är på 18 timmar och helt gratis.  
Platsantalet är begränsat, så först till kvarn… 
Cecilia Deckel och Jimmy Andersson håller  
i kursen. 
Ring Marie omgående om du vill säkra  
dig en plats! 
Tycker man denna utbildning är lite för  
”lång” finns en kortare kurs, tar några  
minuter bara att bli ”lightsekreterare”  
(skrivare åt domarna på tävling). 
Ps. Då klubben arbetar för en jämn köns- 
fördelning ser vi gärna manliga sökande! 

Text: Marie Sverin 

Bruks SM 2008.  
Ingen har väl undgått att höra att årets Svenska Mästerskap i Bruks skall vara i Västerås och vårt di-
strikt, Västmanland med alla dess klubbar, som arrangörer!  
Tänk vad kul att vi ska ha det så nära så alla som vill kan åka dit och heja på de duktiga ekipagen.  
Och när vi ändå tänkt åka dit så kan vi ju göra något också, litet eller stort, välj själv. Det kommer att 
finnas arbetsuppgifter till alla som vill. Ju fler som ställer upp ju lättare och roligare blir det. 
Vill du veta mer? Kontakta Marie, hon är klubbens representant till distriktet. 

Åk till Öland, 13-15 juni... 
Och upplev årets Svenska Mästerskap 
i Lydnad och Agility som går av sta-
peln på Öland i år och arrangeras av 
Smålands distriktet. Vid Lundegårds 
camping kan du sitta i solstolen och 

titta på lydnadsekipagens otroliga pre-
cision eller på de fartfyllda agility 
ekipagens kamp om tiondelarna. 

Detta blir också en kanonhelg, som 
alltid då det ordnas SM! 

  

Kreativ och kvinnlig list! 
 

Elva människor hängde i ett rep under en heli-
kopter, tio män och en kvinna. 
Repet var inte starkt nog för att hålla för dem 
allihop. Så de bestämde att en var tvungen att släppa taget för att annars 
skulle de alla falla. De kunde inte bestämma vem som skulle bli tvung-
en att släppa taget förrän kvinnan höll ett gripande tal. Hon sa att hon 
frivilligt skulle släppa repet för att hon var kvinna och van vid att offra 
sig för make och barn och för män i allmänhet utan att få något tillbaka.  
När hon avslutat sitt tal började alla tio männen applådera… 
Inskickad av Therese Boman 

Varför beställer folk en dubbel osthamburga-
re med stor pommes frites och Cola light?  
Eller…  
Varför köper vi hotdogs i tiopack och korv-
bröd i åttapack? Eller.. Om det är superlim, 
hur kan man då få det ur tuben? Eller… 
Har arbetarna på Lipton kafferast?  
Fundera på det ni!  
Inskickat av Maud Stavenor. 
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Måleri 
 

Målning av hus 
Tapetsering 

Staket 

Ingenting är omöjligt!   Prova oss!   Vänligen kontakta oss för mer info! 

Snickeri 
 

Reparationer inomhus och 
utomhus 

Renovering av kök och bad-
rum 

Tilläggsisolering 
Byggnation av uteplatser, 

friggebodar  
Tillbyggnader 

Gjutning 

  

Flytt 
 

Stora och små bohagsflytt-
ningar 

Budtransporter 
Skräptransporter 

Pianoflyttar 

Städ 
 

Veckostädningar i hem 
Tillfälliga städningar 

Flyttstädningar 
Fönsterputs 

Rogers Allservice 
 

Roger Andersson 
 

Tel. 0171 - 46 21 16 el. 070 - 779 11 39 
email: rogerandersson_65@hotmail.com 

Rogers All-
service 
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Text: Karin Ström 
Ledarskap a´la Bengt 

Samma kväll som medierna varnade all-
mänheten för stormen Tuva, var vi ett 
gäng från klubben som samlades i klubb-
stugan. Varför?  

Jo, Sveriges egen Cesar*, Bengt Rödseth, höll ett 
föredrag för oss ” instruktörs-elever” och ett 
femtontal till.  
Han har sedan 13-årsåldern haft hundar och har 
en gedigen erfarenhet av dressyr och ledarskap. 
Till en början hjälpte han hundägare med sina 
jaktkompisar, då framförallt fågelhundar, men 
efterhand har det brett ut sig till allt från säll-
skapshundar till riktiga problemhundar.  
 
När jag nu har en egen fågelhund som jag går på 
jaktprov med och känner många jägare vet jag att 
Bengt är väldigt omtyckt och är väldigt känd i de 
kretsarna.  
Föredraget han höll för oss handlade till största 
delen om ledarskapet. Han berättade hur man 
redan med valpen ska göra den undergiven män-
niskan, då på trygg basis och inte någon skräm-
seltaktik.  
Då undergivenhet ger en nära kontakt så får du 
därför också en följsam och trygg hund. Redan i 
valplådan är det tiken som lär valparna det rätta 
undergivna beteendet så därför är det också nöd-
vändigt att de får tillbringa sina första åtta lev-
nadsveckor med sin mamma.  Med att göra  

hunden undergiven alla människor är också bar-
nen inräknade. Om en två-åring skulle ramla 
över din hund och den inte är ” i människans 
hand ” så smäller det. Hur illa kan inte det gå?!  
 
Bengt menade på att man får valpen tryggt un-
dergiven genom att hålla den i famnen tills den 
somnar och slappnar av. Inte tvångshålla utan 
bara med bestämdhet låta den stanna i din famn 
hur gärna den än vill ner.  
En ledare ska vara stark, trygg och säker och vik-
tigast av allt ska ledaren ta de flesta initiativen. 
Hunden ska inte bestämma när den ska ha mat, 
rastas eller vill bli klappad. Ignorera och vänta 
tills den är helt avslappnad och helst ligger och 
sover, då kan du kalla på uppmärksamhet. Åh, 
vad glad den blir när ledaren vill gosa och kela.  
Men det är också viktigt att du aldrig ska tvinga 
dig på hunden ditt ledarskap... Den ska välja dig!  
Sträck på dig, då visar du pondus och blir en 
självklar ledare som hunden ser upp till.  
Det var ett helt fantastiskt föredrag och man fick 
sig en och annan tankeställare när det gäller sin 
hund och hur man agerar runt den. Och det var 
inte saker som Bengt hade läst sig till utan helt 
baserat av egen erfarenhet. 
 
Jag köper Bengts teorier, helt och fullt ut. Han 
kallas väl inte Sveriges Ceasar för ingenting! 
Han berättade även en historia som säger mig 
mycket: 
Marsmännsikorna rapporterade hem efter ett 
besök på jorden. –”Ledarna har fyra ben och 
efter dem i ett snöre 
springer tvåbenta 
varelser och plockar 
upp skiten!” 

Bengt Rödseth har jobbat med hundar väldigt länge och har 
samlat på sig en gedigen erfarenhet.  Foto: Karin Ström 

* Cesar Millan  
eller ”Mannen som 
talar med hundar” 
kan man se på TV4 
plus.  
Eller se hemsidan: 

www.cesarmillaninc.com 
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Styrelsen för Heby Brukshundklubb får härmed avge 
följande verksamhetsberättelse för klubbens 16:e verk-
samhetsår, 2007; 
 
Styrelsen 
Styrelsen har under året bestått av: 
Marie Sverin Ordförande (7)  
Susanne Thornlund Vice ordförande (4) 
Göran Hawée Sekreterare (5)  
t.o.m 070917 
Ulrika Nordgren Kassör (0) 
AnneLie Persson Ledamot (1) 
Karin Johansson Ledamot (7)  
sekreterare fr.om 070917 
Lena Salestedt Suppleant (6) 
Yvonne Höglund Suppleant (7) 
 
Styrelsen har haft 7 st ordinarie styrelsemöten under 
året. Siffrorna inom parantes anger antalet tillfällen 
som respektive styrelsemedlem varit närvarande. Ulri-
ka Nordgren flyttade till Norsjö sommaren 2005 och 
har därför inte deltagit i några styrelsemöten, men full-
gjort sitt åtagande som kassör via Internet och mejl. 
Göran Hawée avgick under hösten som sekreterare 
och avgick samtidigt ur styrelsen, Ledamoten Karin 
Johansson tog för året över sekreterare posten.  
Medlemsmöten 
Förutom årsmötet har klubben genomfört tre medlems-
möten 16/4 (13 st), 17/6 (8 st) och den 13/9 (11 st) 
samt ett stormöte 21/10 (18 st). Efter att flertalet med-
lemsmöten varit ganska sparsamt besökta var det 
glädjande att se den uppslutning som var på stormötet.  
Medlemsantal  
Antalet medlemmar var det högsta under 2000-talet 
144 st den 31/12-07.  

 

Tävlingssektorn 
Sammankallande: Marie Sverin 
Tävlingssekreterare: Cecilia Deckel 
Tävlingsledare under året har varit Marie Sverin,  
Susanne Thornlund, Jimmy Andersson, Lena Sale-
stedt och Göran Hawée. Sekreterare under tävlingarna 

har varit Gunilla Sundelin, Jimmy Andersson och Ceci-
lia Deckel.  
Vi startade året med att bjuda in Göran Hawée att gå 
igenom de nya reglerna som skulle börja gälla 1/1 – 
2007 i Lydnad och Bruks. 10 st kom för att få veta 
mera. 
Söktävlingen 22 april genomfördes utan några pro-
blem och alla var nöjda och glada. Nytt för i år var att 
vi inte hade någon elitklass utan endast lägre - och 
högre klass. Två skydds tävlingar har vi anordnat un-
der året 10 juni stod vi som arrangör för DM i skydds.  
Jimmy Andersson med Kargalandets Ztolle kom 2:a i 
DM. Nästa var 12 augusti här hade vi bara lägre och 
högre klass, till båda tillfällena fick vi många anmäl-
ningar och stor uppskattning. 
Under två mycket varma dagar, 7-8 juli avverkades 
den stora spårtävlingen. På lördagskvällen genomför-
des en mycket trevlig grillkväll för alla tävlande och 
funktionärer som ville vara med.  
Vi har under året anordnat två mycket välbesökta Lyd-
nadsprov, 1 maj och 23 september.  
Vid samtliga tävlingar har prisbordet varit fyllt med pri-
ser ifrån våra sponsorer detta har varit mycket upp-
skattat.  
Under året har vi bara behövt tagit två domar utifrån, 
resten har vi klarat med hemmadomare. 
Det har varit många startanmälda till alla tävlingar un-
der året. De flesta tävlande har varit mycket nöjda med 
upplägget. Klubbens personal har gjort ett hästjobb 
under tävlingarna. 
ETT STORT TACK TILL ALLA SOM HJÄLPT TILL!  
Klubbmästerskap 
 Årets Klubbmästerskap gick av stapeln 6 & 7 oktober. 
På lördagen tävlades det i Agility och Lydnad och un-
der söndagen i bruks. En mycket trevlig helg med 
många glada skratt och mycket tävlande. 
Lördagen började med en hopp-klass i agility utanför 
KM:et, öppen för alla på alla nivåer med hur mycket 
hjälp som helst att ta sig och sin hund runt banan. En 
tävling helt utan allvar och det blev som sagt många 
skratt. 
 
Plac.           namn                             hund           S/M/L  banfel   tid 

 

1. Frida Johansson Myrra M 0 44,5 
2. Cissi Eriksson Lula S 0 47,2 
3. Alva Götesson Lula S 5 1.11,8 
4. Yvonne Höglund Yla L 10 45,2 
5. Michael Isberg Cleo L 15 1.06,1 
6. Ing-Marie Naess Kira S 15 1.12,4 
7. Anki Nyzell Samora L 15 1.30,4 
8. Linnéa Liljeberg Timon S 15 2.19,5 
9. Nathalie Ekbom Billy L 20 1.21,1 

10. Lena Saletedt Valle L 30 4.42,5 
11. Susanne Thornlund Ecco L 35 3.51,4 
12. Marie Sverin Kira L 45 2.19,2 
13. Alexander Boman Freja L 60 3.51,4 

 

Verksamhetsberättelsen 2007 
Text: Styrelsen samt sektorer och kommittéer 
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KM i agilityklass 
 
Plac.      namn                               hund               S/M/L   banfel  tid 

 
 

1. Yvonne Höglund Yla L 0 40,5 

2. Cissi Eriksson Lula S 5 50,2 

3. Carolina Pettersson Pripps L 10 38,9 

4. Alva Götesson Lula S 20 2.04,8 

5. Alexander Boman Flashi L 25 1.03,0 

6. Ing-Marie Naess Kira S 40 1.56,3 

7. Nathalie Ekbom Billy L 50 2.04,1 

8. Frida Johansson Myrra M 55 1.13,8 

KM – Lydnadsklass 1 
 

Karin Johansson  Nelly  182,5 
 Eva Joelsson  Tyra  179 
 Lena Salestedt  Valle  159,5 
 AnnKristin Nyzell  Zamora 158 
 Karin Ström   Iq  152 
 Cissi Eriksson  Lula  137 
 Nathalie Ekbom  Billy  128 
 IngMarie Naess  Kira  107 

KM – Appellklass 
 

Gunilla Kornberg   Våfflan  205 
  

 KM – Bruksklasserna 
 

Therese Boman  Flashi  86% 
 Annica Boström  Reco  79% 
 Yvonne Höglund  Yla  71% 
 Lena Salestedt  Valle  66% 
 Susanne Thornlund Ecco  61%  

Söndagens resultat i bruksklasserna blev så här: 

Utbildningssektorn 
Sammankallande: Yvonne Höglund 
(Inom parentes anges antalet deltagare per aktivitet. Anges 
inget annat har aktiviteten genomförts på klubben)  
Kurser 
Vårterminen började med ett upptaktsmöte 25 mars. 
Under våren har följande kurser avverkats: 
1 st valpkurs (6) instr. Karin Dahlgren medhjälpare Mia 
Fornesten 
1 st unghundskurs (8) instr. Yvonne Höglund medhäl-
pare Therése Boman 
1 st allmänlydnadskurs (10) instr. Gunilla Sundelin 
medhjälpare Susanne Thornlund och Carolina Petters-
son 
1 st spårkurs (3) instr. Lena Salestedt 
1 st på-spåret-kurs (5) instr. Marie Sverin 
1 st lydnadsklass I-kurs (4) instr. Yvonne Höglund 
1 st Föredrag, Hundhållning/Ansvarsbestämmelser, 
Hundens beteenden samt SBK:s Organisation och Mål-
sättning, för grundkursdeltagare (8) 24 apr, instruktör   

 
Göran Hawée. 
Höstterminen började med ett upptaktsmöte 19 aug. 
Under hösten har följande kurser avverkats: 
1 st Valpkurs (10) instr. Yvonne Höglund medhjälpare 
Karin Ström 
1 st Allmänlydnadskurs (12) instr. Gunilla Sundelin 
medhjälpare: Carolina Pettersson, Karin Johansson 
och Mia Ohlsson 
1 st föredrag, Hundhållning/Ansvarsbestämmelser, 
Hundens beteenden samt SBK:s Organisation och Mål-
sättning, för grundkursdeltagare samt instruktörsutbild-
ningsdeltagarna (21) 9 okt hölls av Göran Hawée. 
Temadagar 
Rallylydnad (5) 16 sep instr. Carolina Pettersson 
Rapport (10) som förutom på Temakvällen 28 aug, har 
träffats ytterligare vid fler tillfällen under hösten, instr. 
Göran Hawée. 
Beteende, Fostran & Ledarskap (12) 16 okt instr. Marie 
Sverin. 

Mesta Bästa Brukshund 2007    
1. Cecilia Deckel Kargalandets Ya-Ya  32 p 1.  Yvonne Höglund Windedos Ascii 13 p 

2. Jimmy Andersson Kargalandets Ztolle 31 p 2.  Cecilia Deckel Kargalandets Ya-Ya 6 p  

3. Therese Boman  Blue wingfire´s miss flash dance 16 p 3.  Susanne Thornlund Gråmanns Emil 5 p 

   3.  Karin Johansson Nelly 5 p 

Mesta Bästa Lydnadshund 2007  

Vandringspriser:   
F 16:s VP/ Bästa Appellklasshund  Yvonne Höglund Windedos Ascii 

Bästa Lägreklasshund Jimmy Andersson Kargalandets Ztolle 

Bästa Högreklasshund Therese Boman Blue wingfire`s miss flash dance 

Bästa Elitklasshund Cecilia Deckel Kargalandets Ya-ya 

Korabos Officers VP/Bästa Spårhund Cecilia Deckel Kargalandets Ya-ya 

KM – Lydnasklass 2-Elit 
  
       Susanne Thornlund  Ecco  78% 
 Yvonne Höglund  Ascii  74% 
 Carolina Pettersson Pripps  64% 
 Yvonne Höglund  Yla  60% 

    Lena Salestedt  Pirran  55% 
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Inkallning & Gå fint (4) 28 okt instr. Yvonne Höglund 
4-5 maj och 19-20 okt gick totalt 12 st L1 kurs i Sudie-
främjandets regi 
Följande 4 temadagar har ställts in p g a för få intres-
serade: Freestyle, Tävlingslydnad, På spåret samt 
Klicker & aktivering. 
Övriga aktiviteter 
1 Temadag med Freestyle (12) anordnades 1 april 
instr. Yvonne Höglund. 
Kvällsseminarium och Prova-på ”Rallylydnad” (10) 10 
maj föreläsare var Sandra Ohlsson från Hundsteg i 
Enköping. Till denna kväll var hälften av deltagarna 
betalande medlemmar. 
Kvällsseminarium ”Från signal till handling” (6), 1 sep 
med Sverre Sjölander på Kydingeholm. 
1 dagars seminarium om SBK:s Dressyrpolicy (0) 30 
sep med Judith Granberg i Västerås. 
1 heldag med brukslydnad/tävlingslydnad (8) 17 nov 
instr. Heléne Elgemyr, Falu BK. 
Allmänlydnadsinstruktörsutbildning (7) har startat i 
okt. i klubbens regi med Annica Boström som lärare 
och Yvonne Höglund som medhjälpare med examina-
tion våren-08.  
Följande medlemmar deltar i utbildningen:Carolina 
Pettersson, Mia Bohman, Karin Johansson,  
Karin Ström, Susanna Tahvanainen, Eva Joelsson, 
Therése Boman. 
Onsdagsträning: 
Allmänträning har genomförts på onsdagskvällarna 
från april till oktober. Även i år anordnades filmvisning i 
samband med onsdagsträningarna under våren och 
sommaren.  
Träningsgrupper: 
Under året har vi haft aktiva träningsgrupper i skydds, 
sök, spår, rapport och rallylydnad som bedrivits i stu-
diecirkelform, Dessa grupper har träffats regelbundet 
under året och varit öppna för alla medlemmar. Trä-
ningen har förlagts på olika platser i kommunen.  
Studiefrämjandet: 
All utbildning och filmvisning under året har genom-
förts i samarbete med Studiefrämjandet. 
Lägerkommittén  
Sammankallande: Lena Salestedt  
Övriga kommittémedlemmar: Mats Lund, Karin Jo-
hansson och Annica Boström 
Träningshelg (läger) 
Traditionsenligt genomfördes även i år en träningshelg 
av och för klubbens medlemmar och instruktörer. Icke 
medlemmar i mån av plats. Totalt var vi ca 30 perso-
ner samlade under Kristi himmelfärds Helgen nere vid 
klubben. Grupperna i år var skydds, spår, sök och agi-
lity.  Årets kubbturnering vanns av sökgruppen, hund-
racets vinnare blev Casper med husse Olle Norman.  
En mycket lyckad och uppskattad helg. 
Till hjälp under helgen hade vi Asbjörn Aamås från 
Norge i söket, Torbjörn Jonsson från Kind´s i Spår 
och Christer Gustavsson Borås BK tog hand om skyd-
det. Agillity fröken kunde inte komma, så Karin Jo-
hansson och Mia Bohman från klubben tog hand om 
dessa ekipage. 
Rasutvecklingssektorn 
Sammankallande: Susanne Thornlund. Sekreterare: 

Marie Sverin 
Under fyra sommarkvällar i juni passade vi på att ut-
nyttja ljuset och våra egna figuranter till att ordna MH 
samt att två MH anordnades under hösten. Totalt blev 
det 28 st beskrivna hundar. Klubbens egen personal 
har varit aktiva vid alla tillfällen. 
Testledare under året har varit Marie Sverin och Mi-
chael Isberg. A-figuranter har varit Maud Stavenor, 
Michael Isberg och Gunilla Sundelin och B-figuranter 
har varit Marianne Hansson, Mia Boman, Ulrika Hel-
gesson, Mia Fornesten, och Mats Lund. Beskrivare vid 
samtliga tillfällen har Göran Hawée varit. 
Under året har Mats hjälpt oss att bygga det som är 
nytt till MT bana.  
Vi har hyrt ut vår bana vid två tillfällen under året till 
Leonbergerklubben. 
PR/Info sektorn 
Sammankallande: Yvonne Höglund 
Under våren har vi skickat en sponsorförfrågan till ca 
80 företag i Heby kommun där vi erbjudit flera olika 
sorts marknadsföring mot att företaget skänker priser 
till vårt prisbord vid tävlingar.  
De företag som valt att samarbeta är: 
B. Helgessons Skog & Fritidsprodukter, OKQ8 Heby, 
Intervet AB, Transferprint, Tass IT, 
AdLibris, Gunnars Hund & Katt och Aktiva Upplevel-
ser. 
Företag som valt att annonsera och/eller sponsrat spår 
vid spårtävlingar är: 
Sportringen i Heby, Rogers Allservice, Gunnars Hund 
och Katt, Tass IT och Transferprint. 
Företag som gett klubben rabatterade inköp är: 
CandyStore 
Företag som givit medlemmar rabatt på inköp är: 
B. Helgessons Skog & Fritids produkter och Gunnars 
Hund och Katt. 
Företagen har namngivits i klubbtidningen, fått sin log-
ga och länk på klubbens hemsida samt sin skylt upp-
satt vid tävlingar. 
Margareta Arvidsson, Mia Boman, Carolina Pettersson 
och Yvonne Höglund var med på marknaden i Harbo 
30 juni och visade upp vad Rallylydnad är.  
Under Fest i Heby-veckan v 27 bjöd klubben på upp-
visning i Agility och rallylydnad nere på Blå Mörkret. I 
samband med uppvisningarna fanns möjlighet att pro-
va-på .  
En kalender för år 2008 med medlemmarnas egna 
hundbilder har producerats och varit till försäljning. 
Hemsidan: 
Yvonne Höglund har gjort ett mycket fint arbete med 
att göra i ordning allt material så att P-O Sundelin har 
kunnat lägga ut detta på vår hemsida. Hemsidan har 
utvecklats, förbättrats och förnyats successivt under 
året. Under hösten har styrelsen verkstält medlems-
mötes beslutet sedan ett år tillbaka och ordnat plats på 
SBK´s webbhotell. Webbmaster för denna kommer 
Michael Isberg att bli. 
Redaktionskommittén 
Sammankallande: Marie Sverin t.om nr 2, därefter 
Yvonne Höglund 
Övriga kommittémedlemmar: Från och med nr 3, Karin 
Ström. 
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Redaktionen har under året, med hjälp av bidrag från 
er medlemmar, fått ut fyra välfyllda och läsvärda num-
mer. Även icke medlemmar har gett tidningen beröm.  
Vi i redaktionen vill tacka våra annonsörer samt alla 
medlemmar som skickat in bidrag under året och där-
med hjälpt till att få en läsvärd och innehållsrik tidning.  
Köks och fest kommittén 
Sammankallande: Ingen. Ekonomin: Marie Sverin  
Under året så har köket inte haft någon speciell köks-
ansvarig. Inköpen har till största del skötts av Marie 
Sverin. Flitiga att hjälpa till i köket har varit Anki Nyzell 
och Errol Eklund. Många medlemmar har gjort punktin-
satser för att få köket att fungera. Köket har gjort en 
liten förtjänst i år. 
Vi har hela året försökt fått någon att ta över köksan-
svaret, innan årets slut så anmälde sig Mia Bohman. 
Det tackar vi för. Året avslutades på sedvanligt sätt 
med en arbetsfest som samlade 24 hungriga medlem-
mar, vi hade en mycket trevlig kväll med middag och 
dans. För musiken stod tjejbandet Essenji från Heby.  
Agilitykommittén 
Sammankallande; Karin Johansson 
Övriga kommittémedlemmar; Ida Samuelsson och Mia 
Bohman 
Året startade med vinterträning i Fnysinge ridhus. 5-8 
ekipage träffades vid 6 tillfällen under perioden januari 
– mars. Vi fick i våras två nyutexaminerad agilityin-
struktörer; Mia Bohman och Ida Samuelsson. Under 
vår och försommar hölls nybörjarkurs med 7 deltagare 
som sedan följdes upp med en fortsättningskurs under 
hösten.  
Under klubbens träningshelg i våras höll Karin Johans-
son och Mia Bohman i agilitygängets träningar.  
KM-helgen blev en mycket trevlig tillställning. Agilityn 
hade sammanlagt 22 starter.  
Efter fortsättningskursen i oktober formades en ny agi-
litykommitté med nytt blod och lite gammalt. 
Karin överlämnade den sammankallande funktionen till 
Mia Bohman och den nya kommittén blev IngMarie 
Naess, Margareta Arvidsson, Nathalie Ekbom, Alexan-
der Boman/Therese Boman. 
Inför 2008 har det instiftats ett vandringspris för agili-
tyn. ”Bästa agilityekipage” skänkt av Annica Boström.  
Den 10 nov flyttades hindren åter till Fnysinge ridhus 
inför vintersäsongen som startar i  
Januari.  
Sammanfattning 
Det är en mörk januarikväll med vindar som viner runt 
knuten när vi nu sitter och försöker sammanfatta vad 
som hänt i klubbens regi under det 16:e verksamhets-
året.  

Alla tävlingar har genomförts planenligt i år och det har 
varit många anmälda till start, vilket är mycket roligt. 
Det roligaste är att vi nästan enbart kört med egen per-
sonal. Lydnadsprovet har kommit tillbaka med nöjda 
tävlande. Medlemmar och sponsorer har hjälpt oss att 
göra prisbordet stort till varje tävling.  
Under året har boden fått en rejäl ansiktslyftning ge-
nom Göran Hawées försorg. 
Medlemsantalet har ökat rejält sedan förra året. VÄL-
KOMNA ALLA NYA MEDLEMMAR. En stor anledning 
är att kursverksamheten har haft ett otroligt uppsving, 
mycket tack vare att vår nya utbildningsansvarig har 
kommit med många nya roliga idéer. Vi har haft möjlig-
het att se hur freestyle, rallylydnad och klickerträning 
fungerar. 
Ingen handförsäljning av Bingolotto har skett under 
året, men det finns några prenumeranter som på det 
sättet stöder klubben. Tack för ert bidrag och med för-
hoppning om stora vinster!  
Bingolottos Julkalender såldes i 100 exemplar till jul, vi 
hoppas ni har fått stora vinster. 
Vi har haft ett gott samarbete med Studiefrämjandet 
under året, vilket har gett förstärkning i kassan. 
Den 28:e april genomfördes årets städdag. Ca 10 
medlemmar gjorde en mycket bra arbetsinsats. Pla-
nerna med omgivning har sköts galant av Robert 
Kling. Stort Tack! 
För andra året var vi med i arrangemanget ”Fest i 
Heby” v 27 där hade vi med 5 punkter på programmet. 
 
ETT STORT TACK TILL DIG MEDLEM SOM 
HAR GJORT EN FIN INSATS I KLUBBEN. 
UTAN DITT ARBETE HADE VI INTE FÅTT SÅ 
BRA RESULTAT. 
Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till alla markäga-
re och jakträttsinnehavare som låter oss utnyttja era 
marker. Utan er hade vi inte kunnat anordna de täv-
lingar, träningshelger och träningar som genomförts 
under året. Vi hoppas på ett fortsatt gott samarbete!  
 
Styrelsen Heby Brukshundklubb januari 2008  
 
Heby Brukshundklubb              /               2008 
 
Marie Sverin 
Susanne Thornlund 
Karin Johansson 
Ulrika Nordgren 
AnneLie Persson 
Yvonne Höglund 
Lena Salestedt   
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Sponsring Heby Brukshundklubb   
 

Vi har fått möjlighet att samarbeta med Aktiva Upplevelser i Västerås, genom att tipsa fö-
retag om Aktiva Upplevelsers tjänster. Aktiva Upplevelser ordnar firmafester, kundevent 

och har samarbetsbanor där arbetsgruppens kommunikation och samarbete kan belysas och 
utvecklas. 

 
Det vi gör är att tipsa företag om att de kan stödja Heby brukshundklubb genom att beställa 

t.ex. firmafesten genom Aktiva Upplevelser. När sedan företaget beställer så uppger de  
kod: Heby Brukshundklubb och Aktiva Upplevelser betalar ut 10% i provision. 

Aktiva Upplevelser kan leverera i hela Sverige. 
 

Ex. Hundägaren Kalle jobbar på företaget XX AB, de ska ha en fest för de anställda den 29 
juni. Kalle tipsar XX AB om att de kan stödja Heby Brukshundklubb, XX AB ringer Akti-
va Upplevelser, uppger kod Heby Brukshundklubb och beställer en aktivitet för 15.000 kr, 

de ska också sova på hotell för 12.000 kr. 
Aktiva Upplevelser kan boka hotell åt XX AB men tjänar inget på det så Heby Brukshund-

klubb får ingen provision på hotellkostnaden. 
När XX AB betalar så skickar Aktiva Upplevelser ut 1.500 kr (15.000 x 10 % = 1.500) till 

Heby Brukshundklubbs kassa. 
 

Det är väldigt viktigt att beställaren uppger koden Heby Brukshundklubb! 
 

Titta gärna in på hemsidan: www.aktivaupplevelser.se 
Telefon till Aktiva Upplevelser: 

Kontoret: 021 - 44 80 858, Anders Pettersson: 0731 - 81 61 29 
 

Kolla verkligen denna generösa sponsring! Tipsa Din arbetsgivare! 

Och till sist... 
När du behöver komma iväg från all stress och bara koppla av, före-
slår jag…  - En dag på stranden i KINA! 

Eller varför 
inte vinna en 
SOL-resa på 
Bingolotto! 
De resorna går garanterat 
inte till Kinas stränder. 
Prenumerera på en  
Bingolott 
som samti-
digt ger 
klubben  ett  
bidrag! 
www.bingolotto.se 






