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Styrelse och övriga funktionärer 2009 
   
Ordförande Annica Boström 0292-714 40 
   0705-73 55 66 
Vice ordf Suzanne Skoglöv 070-2990492  
      
Kassör Gunilla Sundelin 0292-411 20 
      
Sekreterare Karin Johansson 0224-913 30 
    0703-66 85 15 
Ledamot Yvonne Höglund 0292-311 22 
  Anki Broström 0292-200 22 
      
Suppleant Cecilia Deckel 0735-34 34 79  
  Margareta Arvidsson 0292-304 93 
      
Revisor Ulf Sundqvist 0292-440 04 
  Eva Sundqvist 0292-440 04 
      
Revisorsuppleant Maud Stavenor 0292-300 56 
  Merja Runeklev 0224-306 05 
      
Valberedning 
Sammankallande: Lena Salestedt 0224-610 34 

 Michael Isberg 0292-311 22 
  Lena Söderlund 0292-303 31 
    
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 
Allmänlydnadsin-
struktörer Therese Boman 0224-930 08 
 Karin Johansson 0224-913 30 
 Carolina Pettersson 0706-73 79 42  

 Karin Ström 0224-306 24 
 Eva Joelsson 0292-400 47 

Agility instr. Karin Johansson 0224-913 30 
 Carolina Pettersson 0706-73 79 42  
 Ida Samuelsson 0224-310 05 
 Yvonne Höglund 0292-311 22 

Rallylydnad Carolina Pettersson 0706-73 79 42  
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 styrelsen  

Webmaster Michael Isberg 0292-311 22 

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

 Sanna Tahvanainen 0292-310 33 

   

 10 September - Medlemsmöte: kl. 19.00  
(dagordning finns på sid 31) 

Klubbstugan 
Blå Mörkret 

  
Välkommen! 

Medlemsavgifter 2009 
  
A-medlem Helbetalande  390 kr  
 

C-medlem  Familjemedlem  150 kr 
Om någon annan i hushållet är helbetalande. Ange med-
lemsnumret i Heby BK/SBK som denne har som redan är 
medlem. 
 

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

Ange alltid namn, adress, telefon, personnummer, e-post 
och vad betalningen avser. Finns inte utrymme så skicka 
uppgifterna via e-post till: hebybkkassor@hotmail.com  
 
BG 5726-4665 Heby Brukshundklubb / Gunilla Sundelin 

Verksamhetsplan 2009 
   
Januari   
Februari 12 Årsmöte 19.00       
 14 Årsfest 19.00 
 15 Manusstopp RRR-apport 
 23 Föredrag - leva i vargområden 
Mars 3 Föredrag - massage 
  Kursstart v.14 
April 1 Start onsdagsträningen 19.00 
 16 Medlemsmöte 19.00 
 25 Städ– och fixardag. 10.00 
Maj 2 Appell-spår heldag 
 10 Lydnadsprov I - III. Heldag 
 15 Manusstopp RRR-apport 
 20-24 Träningsläger. Heldagar med övernattning 
Juni 7 Skyddstävling Lägre, Högre, Elit, DM. Heldag 
  28 Äventyrsstig med hund. Heldag 
 29 Prova-på Agility. Kväll 
Juli 4 Spårtävling – Lägre. Heldag  
 4 Grillfest. Kväll 
 5 Spårtävling – Elit klass. Heldag 
Augusti 1 Manusstopp RRR-apport 
 1 Agility officiell tävling arrangör Tierp BK. Heldag 
 2 Agility officiell tävling arrangör  Heby BK. Heldag 
  Kursstart v.36 
September 5-6 KM - Agility + lydnad. Heldag 
 10 Medlemsmöte 19.00 
Oktober 4 KM – Bruks och appell. Heldag 
 11 Lydnadsprov klass I - Elit. Heldag 
 25 Medlemsmöte - STORMÖTE inriktn. nästa år. 15.00 
November 14 Arbetsfest. 19.00 
 15 Manusstopp RRR-apport 
December 16 Glöggkväll 18.30 

Postadress:  Heby brukshundklubb, Box 8, 744 21 Heby 
Klubbstuga:  Blå Mörkret, Huddunge/Rödjebro 
Tel: 0224 – 960 46    Tävlings-PG: 835 73 34-5 
Hemsida:  www.hebybk.se 
Antal medlemmar är 163 st. 
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Nästa Manusstopp  
1 Augusti!! 

E-posta eller ring oss! 
hebybkred@hotmail.com 

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

Text: Yvonne Höglund 

Skön sommar och 
trevlig läsning önskar 
vi i redaktionen;  

Karin & Yvonne 

Redaktionen har ordet 

Annelis Målarstuga 
Jag målar djur, tomtar och troll eller vad du öns-
kar. Till dig själv eller som en personlig present. 

Välkommen in och titta i butiken! 
www.annelismalarstuga.se   

tel. 018-37 60 26 

 
Hej alla medlemmar och alla andra som kanske läser vår tidning! 
 
Denna gång var det Karins tur att skriva men som det är ibland tar jobb och annat viktigt upp vår tid, 
så det blir några snabbt ihop satta redaktionsord, men desto mer finns att läsa på sidorna framöver. 
 
Efter lägret brukar många få en extra energikick och vill träna jättemycket. Hoppas det kan komma 
igång några träningsgrupper, vilket är kul. Använd hemsidans forum och meddela dig om du vill ha 
träningssällskap! 
Efter drygt 3 års uppehåll från allt vad sökträning innebär så var jag med i sökgruppen på lägret med 
min yngsta aussie, vilken inte har någon sökerfarenhet alls och på dessa 4 dagar, med hjälp av goda 
råd från sökmagister Anders så klev hon framåt i utvecklingen för varje dag och man blir klart sugen 
att börja köra sök igen, trots att det tar ganska mycket tid. Vi ska jobba mycket på okända figuranter 
så de blir lika roliga att söka efter som husse eller Nina. Så ser ni en liten söt spräcklig-randig-blå-grå 
aussie så får ni gärna bjuda henne på en godbit. Sitter ni under en gran så blir det ännu bättre! 
Hoppas ni nu fortsätter att träna intensivt över sommaren på allt ni lärt er på kurser, temadagar och på 
lägret. Glöm inte bort onsdagsträningen, är du hemma så dra dig inte för att åka till klubben på ons-
dagskvällen, det brukar oftast vara några där hela sommaren. 
 
Jag hoppas vi ses på ”Äventyrsstig med hund”-tävlingen i Östa! Alla med hund i koppel är välkomna 
att delta för att tävla om det oftast välfyllda prisbordet.  
Boka in söndagen den 28 juni! 
 
Som vanligt ber vi er om bidrag till nästa nummer, text och 
gärna bilder.  
Passa på att skriva nu när det finns många lata dagar i häng-
mattan eller på stranden.  
 
Tack till alla som bidragit till detta nummer! 
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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 redaktionen (se sid3) för mer information ang. annonsering i klubbtidningen. 
Vi har även andra förslag för annonsering, på tävlingar, på hemsidan, på agilityhinder... 
m.m.  

Annonsera i 4 nr, 
betala för 3. 

 
Ordförandeordet 
 
Nu har vi kommit till ljusare tider, härliga tanke!! 
Mycket har hänt på klubben och mer kommer och hända, just har vi haft vårt läger med 27 deltagare. 
Lägret är först och främst till för klubbens medlemmar, för att vi ska få fram nya tävlingsekipage, sen 
har ryktet gott att våra läger är bra och trevliga, och i mån av plats hälsar vi även andra SBK medlem-
mar välkomna. I år hade vi besök bland annat från Karlstad. 
Sista dagen lämna vi ut en enkät, för vår målsättning är naturligtvis att nästa år göra ett ännu bättre 
läger. Vi har redan nu fått önskemål om att nästa år ha en lydnadsgrupp, förra året gick de ut en inbju-
dan om lydnadsgrupp, men de kom bara in 2 anmälningar, och då går de ju inte. 
Är DU intresserad av att vi har en lydnadsgrupp nästa år, ”peppa” några kamrater så vi kan få ihop ett 
gäng. Berätta för mig vad Ni har för önskemål om instruktör, så ska vi se vad vi kan fixa. 
Av de 27 deltagarna har 24 st lämnat sin enkät, de 4 som inte har lämnat åkte hem tidigare. 
I spårhundsgruppen är 99% nöjda, man säger om instruktören: 
Bra, OK, duktig, Ok, Liten trevlig tomtegubbe, väldigt duktig, bra träningstips, bra kunnig trevlig, ka-
non, för min del mycket bra fick de råd jag behövde. 
I söket, kan man säga att alla är nöjda, så här säger man om instruktören: 
Så där, jättebra, OK, mycket bra, högsta betyg, helt OK, OK men mer teori önskas. 
I skyddset fattas 4 enkäter, men de som finns säger så här om sin instruktör: 
Toppklass, betyg 4, utmärkt, mycket bra, mycket bra, toppklass. 
Kommentarer om maten: 
Fem stjärnor, bra, god, mycket bra, kanon, fantastiskt god, 
Några saknade gröt, samt lite grövre bröd. 
Vi som har fixat känner oss rätt nöjda, och hoppas att vi kan hitta nya spännande instruktörer till nästa 
läger. 
Fortsätt träna, stöter Ni på problem, be om hjälp, eller ring och fråga!! 
Trevlig sommar 
 
Ris eller ros hör av Er! 
Annica Boström   E-post: reko@live.se 

Ordförande har ordet 
Text: Annica Boström 
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MÖKLINTA HUNDCENTER  
vid Prästgårdslogen 

 

Butik och Rehab med  vibrationsbänk, vattenlöpband och massage 
 
Halla foder både 
för hund och katt 
 
Back on Track för  
hundar, människor 
och hästar 
 
Stort sortiment av hundartiklar 
 
Välkommen önskar 
 

Monica Tydén 
Diplomerad hundmassör 
073-824 41 75 

 
Öppettider:   

tisdag- fredag 16.00-18.00, 
lördagar 11.00-14.00  

 

 
MASSAGEKURS! 

 
Monica Tydén från Möklinta hundcenter  

 
kommer till oss och håller en  

kurs i massage.  
 

10 deltagare med egen hund,  
kostnad 350:-  

Kursen är två kvällar i höst,  
datumen kommer på hemsidan. 

Vill du vara säker på att få en plats,  
anmäl ditt intresse redan nu! 

 
hebybkutb@hotmail.com 

 
eller ring Yvonne; 0292-31122 

 

 JAG TYCKER 
OCKSÅ OM ATT 
FÅ MINA SPÄN-
DA MUSKLER 
MASSERADE! 
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Foto: Maria Olsson 

 

Text: Mia Olsson 
Rasutveckling 

Ansvariga för rasutvecklingssektorn 
är Mia Olsson och Nina Söderström. 

Dem når du via  
e-post: hebybkrus@hotmail.com  

Tänk på att din hund måste genomgå en mentalbeskrivning (MH) innan du får tävla i bruks.  
Om du har planer på att tävla och vill anmäla din hund till MH så kan du skicka ett mail till:  
 
hebybkrus@hotmail.com 

 

Vi behöver följande uppgifter: 
Namn  
Telefonnummer 
E-postadress  
Hundens registreringsnummer  

RUS-NYTT!! 
RUS-sektorn har utbildat nya figuranter under april
-maj. Vi har nu "utökats" med 3 A-figuranter och 2 
B-figuranter!  
Vi har i vår haft 2 heldags och 1 halvdags MH hit-
tills i år och som vanligt tackar vi alla som varit 
med och hjälpt till. 

Mia Olsson har presenterats i ett tidigare nummer av RRR-apport.  
Här kommer en presentation av Nina Söderström: 

 

Jag är en 37-årig kvinna som bor i 
ett gammalt torp i Vittinge med 
min Curly coated retriever hane 
Tippi.  
Han är min första hund och han har 
lärt mig mycket om hur hundar kan 
bete sig.....  
Tävlar mest i tävlingslydnad nu, 
men tränar då och då apportering 

då det ju är en retriever och planerar att börja tävla 
personspår kanske till hösten.  
I brukshundklubben arbetar jag med Maria Olsson som 
RUS-ansvarig genom att arrangera mentalbeskrivning-
ar. Blev nyligen färdig B-figurant så jag kommer säkert 
figurera på beskrivningar framöver. Till vardags arbetar 
jag med naturvård på länsstyrelsen i Västmanland, in-
ventering och skötsel av arter som är hotade. Är i natu-
ren mycket även på fritiden (både med och utan hund) - 
gärna i min kajak.  

Är du bara nyfiken att titta på ett MH så 
är du välkommen till klubben och gå 
med i publiken. Din egen hund lämnar 
du givetvis i bilen alt. hemma.  
Skottvarning alltid i samband med ett 
MH!    
Hälsningar Mia och Nina  
RUS-ansvariga  
(Om du inte har mail går det bra att ringa tel. 
0224-614 17. Alltså i första hand mail-kontakt, 
var vänlig och respektera detta. ) 

VIKTIGT ATT VETA INFÖR MH! 
 
Om du aldrig har sett hur en mentalbeskrivning 
går till bör du gå med i publiken och se en annan 
hund innan det är din tur. Detta för att din hund 
skall få en rättvis beskrivning och att det inte ska 
bli fel pga att du inte förstår samt att göra jobbet 
lite lättare för testledare och figuranter. 

Foto: Roland Söderström 
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Först och främst vill jag hälsa alla nya 
medlemmar välkomna till Heby BK!  
 
Det är alltid lika kul att starta upp vårens kurser 
och få se nya ansikten. Jag hoppas ni ska trivas på 
klubben samt vara nöjda med våra kurser och in-
struktörer. Skulle det inte vara så, att någon inte 
är nöjd alltså, tala om det i så fall. Prata med din 
instruktör eller kontakta mig i utbildningssektorn 
eller någon i styrelsen! Vi måste få en chans att 
rätta till ett eventuellt problem eller förklara var-
för det är på ett visst sätt. 
 
I vår har Marie Sverin kört vidare med kursen 
som startade i höstas där Sanna Tahvanainen gått 
med som hjälpare, Carolina Pettersson har haft en 
liten grupp i rallylydnad, Ida Samuelsson har haft 
en grundkurs i agility där vi så småningom hop-
pas få se nya duktiga ekipage på banorna. En trä-
ningsgrupp i agility har också startats med fort-
sättning under hösten där fler instruktörer är akti-
va. Det är kul att agilityintresset ökar då klubben 
satsar på en hel del nya hinder. Lena Salestedt har 
tillsammans med Margret Berggren Hjalmarsson 
haft en stor grupp i vardagslydnad. 
Jag själv hade turen att få ta hand om de minsta i 
vår, det är verkligen roligt att följa dessa yrväder 
som med mattes och/eller husses hjälp ska bli rik-
tigt duktiga och lydiga hundar. 
Dessvärre hade min hjälpbreda, allas vår Cleo sli-
tit av ett korsband som opererades i januari och 
det var osäkert om hon skulle hinna bli frisk. 
Som jag skrivit tidigare är hon en klippa att ha 
med i en ny grupp som den stabila hund hon är 
som inger lugn och harmoni i gruppen redan från 
början.  
Så efter en lång rehab i vattentraksen på Ultuna, 
ca 15 ggr har vi varit där och tränat, är hon nästan 
muskulärt tillbaka till sitt normala och hon har 
kunnat vara med i gruppen redan från början.  
 
Ett av tillfällena var vi i Östaskogen för att spåra, 
och gisses vad de spårade, det var flera hussar och 
mattar som blev mäkta imponerade av sina ”små” 
valpar som kunde följa spåret som deras ägare 
hade lagt, flera gick helt klockrent och var väldigt 
intresserade.  

I skrivandets stund har vi halva kursen kvar och 
jag hoppas på att alla vill fortsätta att utbilda sig 
och sina fyrbenta vänner till hösten. Det finns så 
otroligt mycket att lära sin hund och roliga aktivi-
teter att vara med på, det vi hinner på valpkursen 
är bara en liten nosning... 

Har ni inte tillgång till Internet så ring och säg 
vad du är intresserad av. Ju tidigare ni anmäler ert 
intresse ju lättare blir det att planera vilka kurser 
vi ska anordna. 
 
Temadagar annonseras också ut på hemsidan då 
en dag är bestämd, men för att det ska bli en te-
madag måste ni skicka in en intresseanmälan. 
En temadag i sök är planerad till lördagen den 13 
juni och det finns någon plats kvar. 
Det kan bli en temadag i klickerträning i sommar, 
anmäl ditt intresse. Ingen begränsning, alla kan 
vara med! 
 
Samtidigt vill jag uppmana er som är instruktörer, 
vill du hålla kurs eller temadag till hösten så med-
dela mig! Gärna så fort som möjligt! 
Vad vill du hålla för kurs? Först till kvarn…   
 
Även du som kanske är intresserad av att bli in-
struktör, passa på att gå som medhjälpare först så 
du får se vad instruktörsjobbet innebär och om det 
är något du skulle vilja satsa på. Hör av dig, så vi 
lätt kan pussla ihop er. 
 
Skön Sommar! 
 

Yvonne Hoglund 

 

 

Utbildning 

Vi samarbetar med 

Ansvarig för utbildningssektorn 
är Yvonne Höglund.  

e-post: hebybkutb@hotmail.com  
eller tel: 0292-31122 

Text: Yvonne Höglund 

Ja, nu har vi en lång och 
skön sommar framför oss 
men det dröjer inte så länge 
förrän höstterminens kurser 
ska starta upp.  
Vecka 36 planeras det för 
nya kurser men i dagsläget 
är inget ännu bestämt så jag 
får be er att hålla utkik på 
klubbens hemsida.  
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Tävling 
Ansvarig för tävlingssektorn är 

Marie Sverin.   
e-post: marieteams@hotmail.com  

eller tel: 0292-50923, 0763-463692 

Text: Marie Sverin 

Hej! 

Vi söker personal till tävlingarna. 
7 juni är det skyddstävling 
4 juli är det spårtävling lägreklass 
5 juli är det spårtävling elitklass 

TACK till alla som har hjälpt till på Appelltävlingen och Lydnadsprovet. 
Ni ska veta att ni är guld värda. 
Marie  

Är du intresserad av att hjälpa till på tävling? Ring Marie 
0763 463 692 alt. e-post:  marieteams@hotmail.com 
 
Var med och stå i köket på tävlingarna:  
ring Anki 0708 588 141 alt. e-post: anki1943@telia.com 

Träningstävling 22 juni. Vi hjälps åt så att alla får chans till kommendering. 
Vi kör skott för budföring och platsliggning kl 17.30 - 18.00.   
Anmälan gärna över mejlen eller SMS att du är intresserad så vi vet hur många som kommer, annars 
går det bra på plats kl 18.00. Tel: 0763 463 692 alt. e-post: marieteams@hotmail.com 

Om det finns några som är intresserade av att köra uppletande så hör av er. 
Tänkta datum är Söndag 14 juni på förmiddagen och Tisdag 16 juni på kvällen. Meddela er!! 

Behöver du en husvagn tillfälligt?  
Hyr en! Tycker du om den så kan du köpa den. Utbudet kan variera. Du få ha hund i den! 

Helgpris:  1500:-  
Hel vecka:   2500:- 

500:- får du tillbaka om vagnen är städad vid återlämnandet. Vill du boka en vagn kontakta: 
Michael Isberg tel.0709-100616 eller e-post: info@tassit.se  
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Hej! 
 
Agilityn är i fullgång. En nybörjarkurs med Ida Samuelsson som instruktör har genomförts och vi har 
även en fortsättningsgrupp/träningsgrupp som träffas regelbundet med olika ledare för varje tillfälle.  
 
Vi har varit iväg till Tierps BK på träningstävling vid två tillfällen, för att lära känna dem lite grann 
och bli bekanta med klubben så att vi känner oss hemma när vi väl ska ha tävlingen där.  
Jag var in och kikade på anmälningarna och det har redan ramlat in några. Dessvärre har det inte ram-
lat in så många funktionärer som behövs men vi jobbar vidare med det.  
 
En dag för målning av hinder är också genomförd och vi har nu fortsatt upprustningen av agilitybanan 
med 10 nya hopphinder, däck och långhopp. 
Flera sponsorer har vi fått, de är: 
 

Statoil i Heby 
ICA Rylanders i Harbo 

Västerbo Stuteri 
Reilers 

Gunnars Hund och Katt 
Möklinta Hundcenter 

 
För 1000:- fick de ”sitt” hinder målat i ”sina” färger samt sin logga på hinderstöden. 
Vi tackar och bockar och uppmanar våra medlemmar att gärna välja dessa företag! 
 
Vill ni att vi ordnar någon tränings tävling eller en handlingsträning hör av er så kan vi säkert ordna 
något. 
Det finns fortfarande möjlighet att vara med i träningsgruppen till höstterminen då 5 nya tillfällen är 
inplanerade. 
Agilitysektorn efterlyser en ny ansvarig samt nya medarbetare. Jobbet som sektoransvarig är inte så 
betungande som det låter. Är du intresserad av att höra mer? Kontakta Mia! 
 
Trevlig agilitysommar! 
Hälsn. Mia - Agilitysektorn 

Agility 
Ansvarig för agilitysektorn är 

Mia Bohman. Kontakt:  
e-post: hebybkag@hotmail.com  

eller tel: 0706 97 97 90 

Text: Mia Bohman 

Tea 

Jänta 

Cresbo 

Foto: Chrillpfoto.se 
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Den 3/3 kom Monica Tydén från Möklinta Hund-
center till oss och håll ett mycket intressant före-
drag.  
Redan strax efter halv sju började folk komma, 
klockan 19.00 var vi 17st samlade . 
Första frågan var -”Varför ska vi ha en god kon-
dition på våra hundar?”  
Jo, givetvis för att minska skaderisken och öka 
hälsan. När vi tränar våra hundar så ökar deras 
motivation och prestationsförmåga, även immun-
försvaret förbättras. Men om vi tränar för mycket 
så får det motsatt effekt, motivationen och pre-
stationsförmågan minskar, immunförsvaret för-
sämras och skaderisken ökar. 
Alltså är balansen mellan träning och vila viktig.  
All träning ska ske med regelbundenhet, och 
med noggrann uppvärmning och ned varvning. 
Ta dig alltid tid och vila med din hund och ge 
den vatten, även vintertid. 

 
UPPVÄRMNING 
Här gäller det att 
tänka på vad det är 
för väder och vind, 
hundens ålder och 
vilken sorts träning 
vi ska ha. Ju snab-
bare arbete hunden 

skall utföra ju mer uppvärmning krävs. En rask 
koppelpromenad på 15-20 min är alltid en bra 
början. 
 
TRÄNINGEN 
Konditions trä-
ningen är grunden 
till all träning. 
Bättre kondition 
ger ökad syre upp-
tagningsförmåga. För att konditionsträna våra 
hundar kan vi ta hjälp av cykling, löpning, rid-
ning, skidåkning m.m.  
Här gäller det att öka successivt, en frisk vuxen 
hund kan löpträna 10-15km varannan dag. 
Så när hunden har fått en god kondition, hur ska 
vi då träna musklerna och vilka muskler kan vi 
träna.  

Det finns tre muskel-
grupper, glattmuskula-
tur, hjärtmuskulatur och 
skelettmuskulatur.  
Det är endast skelett-
muskulaturen som vi 
kan påverka. 
Muskeln är i sin tur upp-
byggd av tre sorters fib-
rer, typ1 är långsamma 
fibrer, typ2a och 2b är snabba fibrer, 2b är mest 
explosiva. 
De långsamma fibrerna har fått mycket träning 
när vi konditionstränat våra hundar. Men för att 
öka träningen av dem kan man öka löpträningens 
längd, eller lägga till tyngd t ex böra en klövje- 

 
Backträning är ett exempel på intervall träning, 
går man upp och ner är det lätt träning för att öka 
träningen ökar man hastigheten uppför. 
Det är viktigt att alltid låta hunden gå nerför och 
får då automatiskt villan mellan intervallerna.   
Även lutningen påverkar hur hård träningen blir. 
Man kan givetvis träna intervaller på slät mark.  
 
Apportering är ett annat sätt att träna de snabba 
fibrerna. 
 

 

Text: Mia Bohman 

Föreläsning om hundens  
fysiologi och massage 

Ibland kan det nog vara skönt 
att få lift när benen är korta 
och vägen är lång. 

väska eller dra.  
Man bör läsa på först 
så man vet vad som 
är lämpligt att dra 
eller bära.  
Inget är lämpligt för 
små hundar. 
För att träna dom 
snabba fibrerna kan 
man intervallträna, 
här ska hunden utföra 
något snabbt, en kort 
bit, för att sedan upp-
repa övningen ett 
visst antal gånger 
med kortare villa 
mellan varje gång. 
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För att träna musklerna allmänt är det bra med 
varierande terräng och underlag. Genom all trä-
ning där hunden belastar skelettet så stärker vi ben 
vävnaden. Så vid simträning så stärks bara musk-
lerna och konditionen. 
Man kan också använda olika redskap för att träna 
hundens muskler. Förutom klövjeväska och drag-
träning så berättade Monica om cavalletti och 
benvikter. Benvikter används också vid rehabili-
tering av skador efter  veterinärs ordination. För 
att träna hundens stabilitet, koordination och ba-
lans kan man använda sig av slalom, hinder, ste-
gen, flyttbryggor, backa hunden, låta den rulla 
runt m.m. Det är bara fantasin som sätter stopp. 
 
NEDVARVNING 
Nu när träningspasset är slut så är nedvarvning  
lika viktig som uppvärmning. Här får vi åter igen 
ta hänsyn till väder och vind (kanske ett täcke på), 
hundens ålder och allmäntillstånd. En koppelpro-
menad igen men nu i lugnt tempo 15-20 min. 
Sedan fortsatte Monica med att prata om alternati-
va träningsmetoder. Som vibrationsträning. Här 
står hunden på ett golv som vibrerar, det ger styr-
keträning, massage, förbättrar balans, botar värk 
och smärta, påskyndar läkning. Bör ej användas 
vid dräktighet, epilepsi, öronproblem, hjärt- och 
kärlsjukdomar m.m. Bör även kombineras med 
annan träning. 
Vattenträning, ökar kondition och styrka, avlas-
tande och mentalt stimulerande. Men att alla hun-
dar inte kan simma kan bero på fysiska förutsätt-
ningar eller ren rädsla. 
Vattenlöpband, här går hunden på ett löpband i ett 
kar med vatten. Vattnet gör så att motståndet ökar, 
lite som snöpulsning. Detta är ett bra komplement 
till arbetande hundar. 
Nu när vi länge pratat om träning blev det en kort 
paus med fika, för att sedan fortsätta med massage 
och stretching. 
Vad är massage?  

Det är behandling av mjukdelar, muskler och sen- 
fästen. Det ökar blodcirkulationen, ger avslapp-
ning och smärtlindring. Blodtrycket sänks och en-
dorfiner frisläps. Massage hjälper också till att 
föra bort slaggprodukter.  
Vilka behöver massage?  
Alla, då det verkar lugnande på stressade hundar, 
rehabilitering, bra för äldre och stela hundar. Man 
bör ej massera vid behandling med smärtstillande, 
på akut skada, vid infektion (kan spridas), dräktig-
het (kan leda till spontan abort), efter måltid. Man 
ska även vara försiktig vid armbågs- och höftleds-
fel. Och med löptikar. Efter massagen kan hunden 
bli väldigt trött, kissnödig och öm i musklerna. 
Mycket viktigt att ge vatten. 
 

Som avslutning visade Monica hur en massage 
går till.  
Vi fick se olika grepp och rörelser. Vad som mas-
serar ytligt, och 
hur man gör för att 
massera djupare 
och hur man kan 
lösa upp spänning-
ar.  
Hela hunden fick 
massage, tassar, 
huvud och kropp. 
-”Ganska skönt!!” tyckte nog Flashi. 
 
Ett stort tack till Monica för en intressant 
föreläsning!  
Nu ser vi  
fram emot  
en helgkurs  
i massage. 

 

Therese Bomans  
Flashi fick ställa upp 
som försökshund, ver-
kade inte helt nöjd med 
alla som tittade på.  

Se annons: Möklinta hundcenter 

Foto: Yeska Karlsson 

Foto: Yeska Karlsson 
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Att medicinera sitt djur kan ställa till bekymmer 
beroende på vad för djur du har. Här kommer 
punkt för punkt, för katt respektive hund, hur du 
går till väga!  

Hur man ger sin katt ett piller: 
 

1) Lyft upp katten i armvecket såsom du skulle 
hålla ett spädbarn. Placera höger hands pekfinger 
och tumme på vardera sidan om kattens mun och 
tryck försiktigt på kattens kinder, medan du hål-
ler pillret i handflatan. När katten öppnar sin 
mun, låt pillret rulla in i munnen. Låt nu katten 
stänga sin mun så att den kan svälja i lugn och 
ro. 
  

2) Ta upp pillret från golvet och hämta katten 
bakom soffan. Låt katten ligga i ditt armveck 
igen och upprepa proceduren från punkt 1. 
  

3) Hämta tillbaka katten från sovrummet och 
släng det uppblötta pillret. 
  

4) Ta fram ett nytt piller från aluminiumförpack-
ningen, håll katten i vänster arm och håll i bak-
tassarna hårt med vänster hand. Tvinga upp kä-
karna och tryck in pillret längst bak i kattens 
mun med pekfingret. Stäng nu kattens mun och 
räkna till tio. 
  

5) Fiska upp pillret ur akvariet och plocka ner 
katten från bokhyllans översta hylla. Ropa in 
maka/make från trädgården. 
  

6) Ställ dig på knä och håll fast katten mellan 
dina ben, håll hårt om fram- och bakbenen. 
Strunta i om katten morrar. Be din maka/make 
att hålla kattens huvud samtidigt som du för in en 
linjal i kattens mun. Låt pillret glida längs linja-
len och gnid kattens struphuvud kraftigt för att 
sätta igång sväljreflexerna. 
  

7) Plocka ner katten från gardinstången. Plocka 
ur ett nytt piller ur förpackningen. Gör en snabb 
anteckning om att köpa en ny linjal och att laga 
gardinerna. Sopa försiktigt upp skärvorna från de 
krossade porslinsfigurerna som stod i fönstret 
och lägg dem åt sidan för reparation. 
  

8) Vira in katten i ett badlakan och be makan/

maken att ligga uppe på katten 
så att kattens huvud sticker 
fram ur armhålan. Lägg pillret i 
ett sugrör, tvinga upp kattens 
mun med en penna och blås i 
sugröret. 
  

9) Läs på bipacksedeln så att 
du försäkrar dig om att pillret 
inte är skadligt för människor. Drick ett glas vat-
ten för att skölja bort den äckliga smaken. Sätt på 
ett plåster på din makes/makas arm och tvätta 
bort blodet från mattan med kallt vatten och 
såpa. 
  

10) Hämta katten från grannens trädgårdsbord. 
Hämta ett nytt piller. Stoppa in katten i ett köks-
skåp och stäng dörren så att endast huvudet 
sticker ut. Tvinga upp munnen med en matsked 
och skjut in pillret i kattens mun med ett gummi-
band. 
  

11) Hämta en skruvmejsel ur garaget och sätt 
tillbaka skåpluckan på sina gångjärn. Sätt på ett 
skyddsförband på din kind. Ring din husläkare 
och fråga när du tog din senaste stelkrampsspru-
ta. Släng din nedblodade T-shirt och hämta en ny 
i garderoben. 
  

12) Ring brandkåren och be dem plocka ner kat-
ten från trädet på andra sidan gatan. Be din gran-
ne om ursäkt för det demolerade staketet. Hämta 
det sista pillret från folieförpackningen. 
  

13) Surra ihop kattens framben med bakbenen 
med ståltråd och fäst stadigt till ett ben på mat-
rumsbordet. Hämta dina skinnskodda trädgårds-
handskar i verktygsboden. Tryck in pillret i kat-
tens mun och följ upp med en stor oxfilé. Håll 
huvudet vertikalt och spola ner en eller två liter 
vatten för att skölja ner pillret. 
  

14) Be din maka/make köra dig till akuten. Sitt 
tyst och snällt medan doktorn syr ihop dina fing-
rar med tolv stygn och plockar ut resterna av pill-
ret ur ditt högra öga. Åk förbi möbelbutiken på 
vägen hem och beställ ett nytt matsalsbord. 
  

15) Ring Blå Stjärnan och be dem hämta kattjä-
veln. Kolla med din lokala zooaffär hur mycket 
en hamster kostar. 
  
Hur man ger sin hund 
ett piller: 
 

1) Vira in pillret i en skiva 
bacon. Klart! 
 
Inskickat av Marie Sverin 
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Här kommer roliga historier om mest hundar…för 
er som saknat dem. 
Bonden och hans hund satt och tittade på en cow-
boyfilm, när bonden plötsligt säger till sin hund: 
 -Kolla vilken knäppis, cowboyen pratar med sin 
häst. 

 
En liten hare hoppade in på bageri 
och frågade: 
-Har ni spenattårta? 
-Tyvärr, det finns inte, svarade ba-
garen. 
Följande dag kom haren in igen 
och frågade samma sak.  
-Nej, vi har det inte idag heller 
blev svaret.  
När samma sak upprepades tredje 

dagen i följd tänkte bagaren att han skulle ta och 
baka en spenattårta, det verkade populärt. Mycket 

riktigt kom den lille haren igen den 
fjärde dagen med sin fråga. 
-Har ni spenattårta idag? 
-Ja, idag finns det faktiskt! 
-Fy så äckligt sade haren och skut-
tade vidare. 
 

- Hej......bits hunden ?? 
- Nej den sticks.......det är en spets !!!!!  
 
Det var en gång en musfamilj, som en dag fick 
besök av en katt. Alla mössen blev rädda utom 
musfar, som skrek "voff voff voff". Katten blev 
jätterädd och sprang iväg. Då sa muspappan.  
- Där ser ni, det är bra att kunna andra språk. 
En dam satt bredvid en man med en hund på tåget. 
Plötsligt utbrast damen: 
-Usch, ta genast bort den dumma hunden. Jag kän-
ner redan en loppa krypa på mitt ben! 
-Kom nu Buster, den där damen har loppor. 

 
2 grisar var ute och gick på en soptipp då dom hit-
tade en burk där det stod gris-
fötter.  
Den ena sa 
-Ser man på, jag visste inte att 
det fanns reservdelar.  
 

-Bits din hund? 
-Nej! 
-AJJ! du sa inte att 
han bets! 
-Det är inte min 
hund! 
 
Vad får man om man korsar en schäfer med en 
giraff? 
Svar: En vakthund på tredje våningen.  
 
I djuraffären ska taxen Tjofe få en 
ny vattenskål.  
-Här har vi en riktig fin med tex-
ten *För en hund*, säger försälja-
ren.  
-Helt onödigt, svarar kunden. 
Tjofe kan ändå inte läsa. 
 
 - Hur är din nya vakthund? 
- Jag vet inte, han har inte släppt in mig än. 
 
En civilklädd officer med hund blir stoppad av 
kasernvakten: 
-Halt, vem där? 
- Kapten Karlsson, känner ni inte igen mej? 
- Nej. 
- Men ni känner väl igen min hund? 
- Ja, han får komma in.  

 

- Inte kan man se att det där ska 
vara en polishund! 
- Nej, han är vid hemliga poli-
sen. 
 
- Hur gillar du din nya hund? 
- Han är jättefin, han hämtar tid-
ningen till mig varje morgon! 
- Det är väl inte så ovanligt! 
- Nä, men jag prenumererar inte på någon! 

- Igår såg jag en 
hund med 5 ben!! 
- Ähh... det tror 
jag inte på!! 
- Jo, den hade ett i 
munnen!! 

Kan du någon hundhistoria! 
Skicka den till nästa nummer! 
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Nu när våren närmar sig med stormsteg, så har 
jag satt igång och träna ordentligt (även det med 
stormsteg) för visst ska vi väl klara av en appell-
klass i sök.  
Kanske inte i år, men nästa! 
I alla fall så måste ju hunden kunna apportera, 
och hur lär man då in detta, jo korv och klicker 
ska ju vara bra! 
Stenhård träning i en veckas tid, matte börjar fun-
dera på om hunden är helt obildbar, men förstår 
nog innerst inne att det bara är henne själv det 
beror på. 
Så efter sökträningen en söndag ber jag två mer 
rutinerade hundägare om hjälp. 
De vill att jag ska vissa hur vi gör, så vi sätter i 
gång, jag håller fram apportbocken, hunden tar 
den och släpper. 
Matte plockar upp den och gör samma sak igen, 
hunden har givetvis fått ett klick och en korvbit 
när hon tar apportbocken. 
Jag tittar upp och ser att mina tränings kompisar 
står och småler.  
Den ena konstaterar att hunden har i alla fall lärt 
matte att apportera!! 
 
Så kan det gå, men nu är vi på rätt väg. Tack vare 
bra tips. 
  
Kanske är det någon mer som har blivit dresse-
rad av sin hund?! 
/Mia med Wilma 

Red.anm.  
- En kul grej, som definitivt är ett bevis på att 
hunden älskar klickerträning, var när Mia berätta-
de följande: Wilma som inte tycker detta med att 
bära saker är världens roligaste grej, kommer till 
Mia som ligger på soffan. Med en konstig min 
visar Wilma att hon har något i munnen… Mia 
ber Wilma om grejen och där var en klicker!! 
Snacka om att hundar tänker. -”Kom igen nu 
matte, sluta slöa, vi kör lite klickerträning!” 
 
 
Är du nyfiken på vad klickerträning är? 
 
Passa på att vara med på en temadag i klickerträ-
ning och lär dig klickerteknikens grunder för att 
komma igång själv att träna din hund. 
Din hund kommer att älska detta, och kanske blir 
den lika begåvad som Mias lilla Wilma!!  
Ett gott råd sedan: göm din klicker väl när du inte 
ska träna! 
 
Det är bevisat, en hund som klickertränas lär sig 
att tänka själv och därmed tränar sina hjärnceller. 

Håll utkik på hemsidan, fliken hundägarutbild-
ning.  
Preliminärt blir det en klickerdag i sommar! 
Temadagen passar alla hundar, men är din hund 
ung eller otränad får du räkna med att din kompis 
blir trött efter ett tag. Man får då gå lite långsam-
mare fram i träningen samt pausa ofta. 
 
 
Anmäl gärna ditt intresse till en klickerdag! 
E-post: hebybkutb@hotmail.com eller ring  
Yvonne 0292-311 22. 

Text: Mia Bohman 
Apportering med klicker 

Nästan alla djur kan klicker-
tränas enl. Bob Bailey som 
har tränat mer än 200 djur-
arter .  
Om nu hönor lär sig att tän-
ka; ”pickar jag på rätt färg 
så får jag klick vilket betyder 
mat”!  
Vad tror du då inte att din 
hund kan lära sig? 
 

Foto: Y. Höglund 
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Foto: Y. Höglund Foto: Y. Höglund 

Vårens tävlingar 

 

GRATTIS 
TILL ER ALLA! 

Pallen i LK I, tyvärr 
utan 3:an som hade 
hunnit åka hem.  
Domare Göran Hawée 
t.v. 

Pallen i LK III 

Pallen i LK II 

Visst skulle det vara trevligt att 
ha en riktig prispall, finns det 
någon som kan snickra en sådan? 

En riktig fin och lagom varm vårdag i början av maj startade 
klubben upp tävlingssäsongen med en appellklasstävling i 
spår. Bara 9 anmälda och 7 som kom till start, det kunde fått 
plats många fler i de fina tallmarkerna i Östa.  
Tyvärr hade vi inga hemmaekipage att heja på i år men från 
grannklubben, Enköpings BK kom två deltagare som efter da-
gens ihop räknade resultat placerade sig som 1:a och 2:a.  
Grattis Pia och Anna!   
Anna fick även ett specialpris för dagens duktigaste spårhund,  

är man av rasen ter-
rier så är man, det 
gäller bara att inte 
ge sig när man vet 
var spåret går och 
matte tvivlar… ut-
trycket ”lita på din 
hund” är väl bra?! 
Trea kom Elsa från 
Östhammars BK. 

Att alla 7 startande fick så fina resultat att de klarade en uppflyttning är rätt ovanligt, grattis till er alla! 
Dagens personal var alla från Heby BK, domare var Marie Sverin och Cecilia Deckel, tävlingsledare 
var Lena Salestedt som hade Therese Boman till hjälp. Vi passar på att tacka er tävlande för alla posi-
tiva ord vi fick för en bra och välorganiserad tävling. Flera kommer gärna tillbaka till vår klubb då det 
alltid är en trevlig och kamratlig stämning, ingen stress och var och en kan känna att de kan koppla av 
och ha kul med sin hund så att nervositeten inte behöver vara så jobbig. 
 
Nästa tävling var helgen efter, då var det dags för vårens lydnadsprov i klass I, II och III. 
Dagens domare var också det klubbens egen, Göran Hawée som tillsammans med tävlingsledaren Ma-
rie Sverin gjorde även denna tävling till en riktigt trevlig dag. 
Här hade vi hemmaekipage i varje klass och med varierande resultat. Gladast var nog Hasse som med 
sin kelpie Valle lyckades med ett 1:a pris i lk I. Extra grattis till er. 

Foto: Michael Isberg 



 

 
- 16 - 

Den tävlingsform av skydds som vi har här i 
Sverige är unik, den finns inte någon annan stans 
i världen. 
Den har funnits som tävlingsform inom Svenska 
Brukshundklubben sedan klubben startades på 
1940-talet. 
Det är den enda av Bruksgrenarna som inte finns 
med i appellklassen – första klassen, där man 
startar med hunden, här väljer jag i grenarna 
spår, sök och rapport. 
 
Man måste ha licens som utfärdas av SBK för att 
få tävla skydds. Föraren ska innan licensen ges 
ha genom gått en teoriutbildning. Dessutom ska 
både hunden och föraren godkännas som lämpli-
ga för grenen. 
 
Det är bara de raser som SBK har avelsansvaret 
för (16 st, se regelboken) som får tävla i skydds, 
samt att man inte kan ta CACIB (Internationellt 
brukscertifikat) i grenen. 
 
Föraren bör ha god kunskap om vad en hund är 
och hur den fungerar mentalt. Sunt förnuft är inte 
heller fel. Det krävs uthållighet för utbildningen 
tar flera år. Man måste också ha en duktig figu-
rant som kan läsa hund.  
Hunden blir inte bättre än figuranten. 
En skyddshund måste vara komplett för att klara 
av att vara en bra tävlingshund. Man talar om att 
det är brukssportens Formula 1…… 

 
En kortfattad beskrivning är att hunden ihop med 
sin förare får vara hjältar och hitta, spåra, stoppa, 
hålla fast, avväpna, bevaka och transportera bu-
sar (på tävling kallas dom figuranter). 

Man tävlar i lägre, högre och sist elitklass.  
Lydnaden, budföringen och uppletandet är lika i 
alla grupper.  
Jag kommer att koncentrera mig på själva skyd-
det (det andra kan vi ta vid ett annat tillfälle). I 
elitklass ska skyddshundarna förutom ovan 
nämnda och planskyddet även avverka ett spår.  
Spåret är ungefär hälften mot vad spårhundarna 
har, fast med direkt påsläpp. Domarna dömer 
oftast fram till första pinnen.  
Efter det kommer avsöket. Ett avsök är upplagt 
som ett vanligt sök. Rutan är hälften av en elit-
sökruta och hunden ska hitta två figuranter samt 
att hunden har munkorg på sig. Detta för att här 
är tanken att hunden är ute och letar förrymda 
värstingar. När hunden hittar dessa (figuranter) 
ska den skälla och bevaka figuranten, för att väg-
leda föraren. Den får INTE röra figuranten. När 
föraren kommer fram ska figuranten transporte-
ras till mittstigen. 
 
Om vi tänker oss en normal tävlingsdag för en 
elit skyddshund så inleds den med lottning.  
Därefter åker man ut till spåren. Efter det avsöket 
där hunden ska hitta två figuranter. Sen har vi 
uppletande och lydnaden. Sist på dagen kommer 
höjdpunkten för hunden, planskyddet. Det blir ett 
tufft program för både hundar och deras förare. 
Innan tävlingsdagen är slut för en elithund så har 
den genomfört 27 moment (övriga klasser gör 
man 13 moment). 
 
PLAN ARBETET 
 
Ja så har vi kommit till det som de flesta tycker 
är mycket roligt att titta på och hundarna tycker 
detta är mycket roligt att utföra. 
 
Under första delen av planarbetet är hunden för-
sedd med munkorg och ska vid avvärjanden stöta 
bort figuranten. 
Under den sista delen är figuranten försedd med 
vadderad skyddsärm som hunden ska bita i. 
På plan i elitklass skydd börjar man med mo-
mentet ”sändande för bevakning”. 

 

Text: Marie Sverin. Foto: Kent Eriksson, Skultuna BK 
Vad är skydds? 

Momentet platsliggande. 
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Sändande för bevakning  - Kallad ”Cevilen”. 
Här sänds hunden 40m bort för att bevaka en  
stillastående figurant (fig), föraren hämtar  
hunden på tillsägelse av tävlingsledaren (TL). 

Transport med Överfall  - Här ska hunden gå  
fot med sin förare, och samtidigt ha full koll på 
vad figgen håller på med...  

...för rätt vad det är så gör figgen ett överfall  
mot föraren. 
 

Fasttagande - Figgen springer iväg i ett flykt-
försök, hunden sänds att avvärja.  

Bevakning - Hunden lämnas att bevaka en fig 
som undertiden försöker göra tre flykt försök  
som hunden ska avvärja.  

Dubbelretning - Samtidigt som hunden och  
föraren transporterar en figurant, kommer en fig 
bakifrån som försöker slå ner föraren med en 
käpp.  
Hunden ska självmant vända om och avvärja  
angreppet därefter tar föraren hand om käpp,  
hund och fig. 
 
Nu är munkorgsarbetet slut och ärmen kommer 
fram. 
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Transport med Överfall - Själva momentet går 
till på samma sätt som ovan men figgen är nu 
försedd med en skyddsärm.  

Modprov och Släppande - Här flyr en käpp  
försedd figge från hund och förare, när TL säger 
till skickar föraren hunden, efter ett tag vänder 
figge upp och hotar hunden; -”Kom och ta mig 
om du vågar”.  
Hunden ska hoppa upp och bita sig fast ordent-

ligt. När föraren beordrar figgen att stå stilla, ska 
hunden omedelbart släppa och börja bevaka tills 
föraren kommer fram och tar hand om käpp, 
hund och figge. 

Bevakning - Lika som med munkorg, här ser ni 
att föraren står en bit bort. 

 

 

 

 

 

Överfall 

Transport 

 

Flykt med skott - I det här momentet flyr figgen 
och försöker till och med skrämma hunden ge-
nom att skjuta sig fri. 
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Hunden skickas och ska då kämpa med figgen 
ända tills föraren har tagit hand om vapnet, då 
kommenderas hunden att släppa. 
Detta var en förenklad version av vad en  
skyddshund utför under en tävlingsdag.  
 
En kul sport som kräver både tid och kunskap. 
 

Blev du intresserad?  
 
Kom och titta 7 juni då har vi klubbens skyddstäv-
ling. Efter lunch kan du se både lydnaden och  
planskyddet på klubben. 
Annars får du gärna ställa frågor då vi träffas! 
 

/Marie 

 
 

 

Rolig historia från Anne-Lie Persson… 
 
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 aldrig 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 böteslappen 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 papperstrassel. 
Jag lovar att släppa dig om du kan lämna en riktigt jävla bra förklaring till fortkör-
ningen. 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 tillbaka henne!!” 
-”Trevlig helg och kör försiktigt!”, sade polisen och gick.  
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Nu har Du chansen att ta på Dig ett ansvarsfullt 
uppdrag! ”Låter väl inte klokt… man får ju inte 
betalt”, tänker nog många. Men det är just det 
som är det fina i kråksången att få ”äran” att vara 
en av nyckelfigurerna i en klubb, att få vara en 
av dem som driver vår fina klubb framöver. 
Och du, det är inte heltid!!  
Och inte för all framtid!! 
Och inte måste man kunna ställa upp jämt!!  
Och man behöver inte vara duktig på att träna 
hund utan att det går bra att vara nybörjare.  
Och man kan verkligen påverka klubbens arbete 
och inriktning åt det håll man själv strävar och 
inte bara blir "hjälpreda" åt andra som redan är 
aktiva i de olika sektorerna.  
 
Vi är flera som jobbat och drivit olika sektorer en 
längre tid och som nu gärna vill lämna över till 
några nya, med nya idéer. Det behövs nya influ-
enser för att lyfta klubben ytterligare, har man 
suttit ett tag är det lätt att man kör fast då idéerna 
tryter.   
 
PR/Info har ingen velat ta ansvar för i år, så det-
ta ligger just nu på styrelsen. Finns det någon av 
er medlemmar som kan lite marknadsföring? 
Kontakta någon i styrelsen så får du veta lite 
mera! 
 
Agilitysektorn behöver en ny ansvarig. Sektorn 
behöver någon som kan ta över helt och hållet så 
fort som möjligt men får naturligtvis hjälp att 
komma igång av Mia Bohman.  
Det finns fler som vill vara aktiva men ingen av 
dessa vill ta på sig ansvaret, så känner du att du 
kan så får du en hel del medlemmar till din hjälp. 
 
Utbildningssektorn driver jag själv och är inne 
på tredje året. Dessvärre vill jag nu släppa denna 
viktiga sektor till någon som kanske har lite nya 
idéer och som verkligen vill jobba med just ut-
bildning. Jag kör året ut så denna någon, kanske 
några, kan lugnt hinna lära sig rutiner och annat 
bra att veta under hösten. 
 
Redaktionskommittén består i dag av Karin 

Ström och mig själv, som sätter ihop RRR-
apport 4 ggr per år. Vi behöver bli fler som kan 
jobba med tidningen. Här behövs datakunskap, 
gärna kunskap i Microsoft Publisher, bild och 
texthantering är också bra att kunna. Att tycka 
om att fotografera, skriva reportage och prata 
med folk är också det nyttiga egenskaper. 
 
Vi har en hel del aktiviteter som inte ligger i nå-
gon sektor, ett förslag är att göra en ny grupp  
som tar hand om t ex tävlingen Äventyr med 
hund, arrangemang under Fest-i-Heby veckan, 
glöggkvällen, Ullmaxförsäljning och annat som 
kan hittas på. Det finns utöver de aktiviteter vi 
redan har möjlighet att hitta på nya. Varför inte 
en sommarauktion, en pubkväll eller något helt 
annat, bara det kan bli en slant till klubben! 
 
Vi behöver även medlemmar som fixar sponsor-
priser till tävlingarna. 
 
Prata ihop er! 
Kanske några som redan lärt känna varandra kan 
ta över en sektor. Det är bra om man kan vara 3-
4 personer, tänk vilken inspiration!  
 
Man lär känna fler och fler klubbmedlemmar, på 
kurser, på onsdagsträningen, på lägret eller kan-
ske hemma på ICA, passa på och ta till vara på 
tillfällena! 
 
En klubb blir inte bättre än det medlem-
marna gör den till!  
Men självklart ska vi fortsätta att vara en 
av SBK:s bästa lo-
kalklubbar, för 
visst är vi väl det?! 
 
 
Fundera nu 
och hör av dig! 
 
 
 

 

Klubben efterlyser... 
Text: Yvonne Höglund 
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Fest i Heby-veckan 
Text: Karin Johansson Foto: Karin Johansson 

 
Även i år har klubben arrangemang under ”Fest i Hebyveckan” .  
Det är ett bra tillfälle att göra PR för klubben.  
Bl.a. arrangeras en spårtävling 4-5 juli, med trevlig grillkväll den 4;e.  
Vidare har agilityn prova-på kvällen den 29 juni med start kl.19.00. Alla 
som har funderingar om sporten får då möjlighet att prova. Anmälan på 
plats, 100kr/ekipage. 
Förra årets ”Äventyrsstig med Hund” ett för klubben helt nytt arrange-
mang, som då lockade folk enda fån dalarna kommer även i år att förläggas 
till vackra Östaholm.  
Korvgrillning och kaffe smakar gott efter äventyret i skogen. Äventyren be-
står i olika samarbetsövningar med hunden. En tävling för alla. Promenad-
stig där även barnvagnen kan tas med. Tag med hunden eller låna grannens 
och upplev natur och spänning.  
100kr/start, anmälan på plats, söndagen den 28 juni kl 11.00-12.00. 
                                                                                                 Välkomna! 

 

Äventyrsstig med hund 
2008 
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Äntligen dags för läger igen! Årets höjdpunkt på Heby BK. 
Alltid i Kristi himmelfärdshelgen anordnas lägret. I kommittén jobbar Lena Salestedt och Annica 
Boström som gör ett beundransvärt jättejobb år efter år. Till sin hjälp i köket utses oftast några karlar 
som är både flinka med diskborsten och duktiga kockar, som tidigare år fick även i år Mats Lundh 
och Rune Andersson den äran. Flera andra ställer också upp som ni kan läsa om på sid 30 där Lena 
tackar och tackar. 
Men ni ska veta att vore det inte för dessa eldsjälar så vete katten om det skulle bli något läger, och 
det, det vill vi inte vara med om!!! På följande sidor kan ni som missade lägret läsa om hur skoj, bra 
och otroligt trevligt vi haft det. Och ni som var med kan påminnas om både det ena och det andra... 
Flera skriver och skickar in bilder, det som inte hinns med nu tar vi in till nästa nummer.       /Yvonne 

Hebyläg
ret 

2009 

Här ett mail från en deltagare i skyddsgruppen, tyvärr inga bilder än, men de kanske kommer till näs-
ta nummer. 
Inte riktigt vad jag hade tänkt mig……. 
Ja då var det läger igen, många kända ansikten som dök upp inte så konstigt vi har ju hållit på i några 
år nu. Detta var det 11 året på klubben. 
Första kvällen är ett evigt vankande och tjatande med folk, men alla är under förväntan hur ska det bli 
i år………är instruktören vad jag vill ha, kan vädret hålla sig i schakt, får vi lika trevligt som förra 
året ja nog är förväntningen högt ställd. Jag tillhör den som bara ska vara med för att det är så kul. 
Vår instruktör hade inte hunnit fram när det var dags för invigning och presentation, men det är fullt 
förståligt när man åker från Boden  - läste på ett av utedassen på regementet i Boden, (var där och 
tävlade Ungdoms SM -84). ”Det finns en plats på jorden där solen aldrig ler, den platsen heter Boden 
dit vill jag aldrig mer”. 
Men väntar man på något gott så gör det inget att man får vänta, vi gör ju inget mer än att samlar ihop 
oss i de olika grupperna, presenterar oss pratar lite om vad vi vill göra och vad vi kan under onsdags-
kvällen. Bra att slippa ta någon timme av torsdagsträningen. 
Efter allt pratande i grupperna vart det mycket prat vid lägerelden. Det är livet att vara på läger. 

Torsdagen kom och vi startade, jag tror vi var den största gruppen hittills, och jag som inte har varit 
med på tre år tyckte att standarden var den högsta också.  
Vi var seriösa och gjorde startlista så att vi kunde värma och värma ner. Annars slarvar man gärna 
med det. 
Kira och jag var etta på startlistan, vi ville göra lite första övningar och en liten flykt och sedan gjorde 
vi inget mer skydd den helgen för när oturen är framme då kommer den med besked, hunden blev halt 
troligtvis något som hände i landningen. Ingen mer träning den helgen.  
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Foto: Y. Höglund 

Vi körde lite skotträning och sitta 
med vid bänken och inte engagera 
oss i vad dom andra gjorde. Bra det 
med men det var ju inte de jag hade 
sett fram emot ett helt år. Ja, Ja i 
skrivande stund är hon på klar för-
bättring. 
Kvällen vart lugn alla gick i säng 
skapligt. 
Under fredag förmiddag gjorde vi 
en uppkörning av Christian så han 
kunde avlägga sitt praktiska prov 
att bli tävlingsfigurant, tre ekipage 
fick gå tävlingsmässigt och han 
figurerade. Godkänd, det var bra 
för då fick vi en figge till skydds-
tävlingen.  
Här började nu alla härliga norrlandskommentarer komma igång på riktigt. Det här bokstavsbarnet 
måste man vara klar mot han får bara välja på A eller A. Du måste gå som en ”Harlemneger”. Håll 
igen och håll igen innan du skjuter iväg hunden mot figgen.  
Sista kommentaren den eftermiddagen när hundarna började bli riktigt trötta var. -”Dom där som sitter 
på kontoret är lite seg nu, snart blir det en hårddisk krasch”.  
Tråkiga som hände denna eftermiddag var att klubben fick nästa hund skadad det var Patriks Qast som 
gjorde något så att han bröt inre klon på höger bak  så det var bara att åka till Ultuna. Hoppas det går 
bra. 
Den kvällen hade vi den årliga KUBB-turneringen. Vi VANN.  Lite mer festligheter och sent i säng. 
Lördagen startade vi med uppletande, därefter ett skyddspass innan lunch. Sedan var vi några som 
åkte ut till skogen och körde lite sök. Efter middagen vart det hundrace.  
Kvällen var lugn men vi satt och pratade länge. Väldigt trevligt att lära känna folk på detta viset. 
Tänk vad tiden går fort när man har kul, vips så var det söndag och sista dagen. Mer uppletande på 
förmiddagen och skydd för dom som ville, några var inte med av olika anledningar så alla hann myck-
et väl med det dom ville. 
Hoppas vi ses nästa år igen. 
ETT JÄTTE STORT TACK TILL LENA OCH ANNICA ni är värda tusen rosor för att ni fixar detta 
läger år efter år. KANON roligt. 
Marie 

Hebylägret 2009 

2009 års Hundrace, en succé som vanligt! 
Alla sätt var bra…utom dom dåliga. Årets tävlande hade alla möjliga sätt att fuska, men det visade sig 
snart att fusk inte alls lönar sig. 
En sådan prestige det är i denna tävling som utspelar sig under Heby BK; s träningsläger.  

 
Den väcker verkligen tävlingsnerven och här 
är det inte tal om annat än blodigt allvar.  
 
Svensson var redan ute på banan innan under-
tecknad hunnit läsa upp startordningen. Han 
hade startnummer 5!! Så han fick jag köra av 
planen för att snällt vänta på sin tur. Oh, så 
taggad! 
Nytt för i år var alla mindre hundar som ville 
fightas. (red.anm.”fightas” har inget med 
kamphundar att göra). Det var inte mer än rätt  Uppladdning, vadslagning och vilda diskussioner på bänken. 
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att de skulle få 2 sekunders handikapp. 
Det vi minns bäst är Mia Boman som ställt upp hela sökgäng-
et i målgången, vilt skrikande och påhejande på lilla Wilma 
som hittat en betydligt roligare pinkfläck i starten.  
Till slut beslöt hon sig ändå för att i maklig gallopp transpor-
tera sig till matte och de övriga påhejarna. 
En annan fuskare var spårmajen Torbjörn, som laddade med 
startkablar…men det blev någon typ av kortslutning i start-
ögonblicket, så där hjälpte det inte ens med en SM-hund i 
rapport.  
2007 och 2008 års vinnare Olle, hade enligt familjen matat 
sig eller var det hunden lite för mycket under året. Han fick 
nöja sig med en 5;e plats i år.  
Det vi minns allra mest var nog ändå Ann( Olles dotter) och 
Atos som sprang hem en delad seger med den vilt pinnfäktan-
de Svensson som i full fart zickzackade sig över planen… 
mycket framgångsrikt till den delade segern. 
 
     Grattis Ann och Svensson!     Det här är stort! 

/Karin 
 

Hebyläg
ret 

2009 

En av favoriterna, Olle och Casper gjorde 
spelarna besvikna i år… endast en 5:e pla-
cering blev det. 

Efter en något trög start då många dyrbara 
sekunder gick förlorade togs sig Wilma över 
mållinjen till de vilt påhejande sökfiguran-
terna, Nina och Gunilla. Kanske det varit 
bättre med autostart tror travtränaren och 
Wilmas matte Mia. 

Aragorn tävlar tillsammans 
med både sin husse och matte, 
Mathias och Zandra.  

Pudeln Mini och matte Caroline gjorde ett 
mycket snabbt lopp som slutade med en 2:a 
plac. 

Det gäller att ge startsignalen i lagom tid, annars kan man bli omsprungen 
av sin hund som skär mållinjen och får vänta på sin husse medan sekunderna 
tickar. Hasse och Valle, ni kommer igen nästa år! 

Delad 1:a plac. blev det för Ann och 
Atos. Kanske ska Ann ge sin far några 
tips att träna upp sig igen till nästa år. 
Grattis Ann och Atos! 
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Hebylägret 2009 

Tidtagare och enväldiga domare var Susanne och  
Therese. Tävlingsledare var Karin. 

På delad 8:e plats kom Heli och Akira samt Lena och Valle. 
Alla med sin högst personliga stil. 

Elisabeth och Wilma på 10:e plats, Rita och Gazzi som slog sig själv med Tiger, plac 5 och 4. Mia med en annan Wilma 
har vi analyserat tidigare, men glada var alla deltagare i alla fall! 

Till höger går en säker 
vinnare, (trodde han ja), 
Torbjörn som startar sin 
RRR-apporterande BC X 
och dels turboladdar han 
hunden innan.  
Starten blev totalfjasko  
då X lydigt sitter kvar när 
husse viftar med armen, 
men sedan såg vi rapport-
hunden, då han väl förstod 
att husse ropade på  
honom, då bara flög han 
fram. (därav 
lite suddig 
bild…).  
Du är en 
publikfavo-
rit i alla 
fall! Många 
skrattade så 
tårarna 
sprutade. 

Antagligen kände ekipaget på 
sig att detta gick väldigt bra. 
Vi gratulerar i alla fall Svens-
son och Reko som tog hem en 
delad 1:a placering. (det kan 
vara Tuff på bilden…) Med 
Tuff kom Svensson 3:a. 
BC som BC… Stolt matte och 
tränare till båda är Annica. 

Den andra segraren Anna 
och Athos, glada efter det 
lyckade loppet. 

Speciell hundraceträning 
kan anordnas under vin-
tern för dem som så behö-
ver. 

Foto; Y. Höglund 
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Hebyläg
ret 

2009 Resultatlista Hundracet  2009 
1. Ann Norman o Athos/Border terrier    6,0 
1. Mikael Svensson o Reko/Bordercollie 6,0 
2. Caroline  o Mini/Dv Pudel vit     6,1 
3. M Svensson  o  Tuff/Bordercollie    6,4 
3. Rita  o  Tiger/Dv Schnauzer     6,4 
4. Rita  o  Gazzi/Dv Schnauzer     6,5 
5. Olle Norman  o Casper/schäfer    6,8 
6. Zandra/Matttias  o Arragon     7,0 
7. Caroline o Troy / Dv pudel  svart    7,1 
8. Heli o Akira / Terv      7,3 
8. Lena Salestedt o Valle / Riesen    7,3 
9. Sara o Hezzy /Schäfer     7,5 
10. Elisabeth o Wilma/ Rottis     7,6 
11. Hasse o Valle / Kelpie     8,8 
12. Torbjörn  o  X / Bordercollie  10,1 
13. Mia o Willma / Parson Russel  30,4 

Sök-gruppen. 
En rapport samt bilder från sökgruppen med instruktör Anders Eriksson från Botkyrka BK. 
Vi jobbade från varje hunds förkunskaper i olika rutor, varje pass. Alla hann köra sina hundar både 
för och eftermiddag, (förlåt kökspersonalen att vi alltid var sena till lunchen). 3 helt nybörjarhundar 
var med som började med enkla vindövningar som sedan stegrades ju mer hunden utvecklades. Vi 
lärde oss att inte stanna kvar i övningar som hunden 
förstår, gå vidare för man kan ju alltid backa i träningen 
om något inte skulle fungera. 
Några hade kört 1 år och några betydligt längre. Förar-
na som var nybörjare fick både lära sig själva och sina 
hundar väldigt mycket. 
Anders gav stöd och råd, han läste hundarna bra och 
gjorde övningarna ibland lite kluriga, speciellt för dem 
som hade mycket erfarenhet. Små överraskningar här 
och där blev det, då Anders gömde figuranterna alldeles 
vid stigen och föraren trodde absolut att figgen låg 
långt ut, tittade då konstigt på sin hund när den inte 
gick ut, förarna kan man lura men inte hundarna! 
Lena lärde sig att man använder inte skinkost på tub till 
en riesen med skägg, fy vad kletiga figuranterna blev. 
Äckligt!! Nästa pass delade hon ut snusdosor med god-
bitar i. 
Några extra figuranter kom ibland eller andra som bara 
ville gå med på stigen för att titta på och lära sig. 
En riktigt härlig helg med många skratt och tokigheter. 
Vi var alla duktiga och väldigt engagerade i både egna 
och andras hundar. Det jublades när något gick riktigt 
bra, för så är det i söket, man är med varje hund, är med 
och se problemen övervinnas och hundarna utvecklas, 
de var alla mycket duktiga. Och att de orkade! Ok, lite 
slitna var de, speciellt tredje dagen, då fick de gå lite 
lugnare, men de jobbade! 
Lydnad körde vi också, fast vi kallar det skogslydnad. Inkallning t ex, det är bra att kunna bryta sin 
hund i ett sökslag. En del var bra på att stoppa kottar i öronen och ”öppna eget”, ibland blev föraren 
väldigt arg… men ansåg sedan att det där med att bryta och kalla in behövde tränas speciellt. Anders 
hade råd för det också och genast blev det bättre. 
Tack Anders och alla deltagare som gjorde sökgruppen så bra! 

            Vid pennan och foto; Yvonne 
 

Sök-gänget tar en liten paus och pratar hund.  

Många vallningar blev det. Ny ruta för varje pass. 
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Anders bygger upp 
Aragorns intresse med 
hjälp av en boll. Zandra 
vänder sedan bort ho-
nom medan Anders kli-
ver in i gruppen. Nu är 
intresset betydligt större 
att hitta någon där ute, 
bara matte är med.(t.h) 

  

 T.v. har Pilo hittat figgen och 
tar med sig en lös rulle från fi-
guranten för att visa Nina att 
han vet och snart kan visa hen-
ne var figgen ligger gömd.  
T.h. Anders instruerar Nina att 
fokusera lite längre stund innan 
påviset. Pilo vet precis, syns 
tydligt på hans kroppshållning. 

 

 Yvonne och Ascii fokuserar och 
försöker få tag på figgen i vin-
den.  
T.h. är figuranten Mia funnen, 
här är det viktigt att figuranten 
tar sig tid och är lugn och snäll 
mot hunden och matar med nå-
got gott, kanske är snusdosan 
fylld med ostbågar, det är en 
favorit. 

 

 Cocos väntar snällt medan mat-
te kollar starten, och i lite vind 
kan man redan nu bestämma var 
första Figge ligger, så blir det 
enklare sen.  
T.h. Gunilla fokuserar och Co-
cos väntar bara på kommandot 
”sök”, hon vet ju redan var Fig-
ge är. 
 

 

 Mathias och Sauron (inoff. kal-
lad ”Sören”) går och försöker 
fånga figgen i vinden, de vin-
dar. Till sin hjälp har de Anders 
som håller upp en snitsel för att 
kolla om vinden vänder. Straxt 
efter hittas Hillevi och det blir 
en godisstund i blåbärsriset. 

 

Foto: Nina Grönlund Foto: Michael Isberg 

Foto: Yvonne Höglund 

Foto: Yvonne Höglund 

Foto: Yvonne Höglund 

Foto: Yvonne Höglund 

Hebylägret 2009 

Foto: Yvonne Höglund 
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Gillar man att vara i en grupp och tycker man om att vara i skogen, helst när det är lite skitväder, gär-
na lite blåsigt och inte allt för varmt heller samt att man har väldigt gott om tid, en 3-4 timmar per 
träningspass är inte ovanligt. Ja då finns det nog inget trevligare att sysselsätta sig och sin hund med.  
Prova du också, anmäl dig till en temadag!        Vid pennan; /Yvonne 

 Hillevis duktiga schäfer är 
en fröjd att se jobba. T.v 
har han fått ”sök”-
kommandot och gör en 
rivstart.  
T.h tycker han gruppen 
verkar roligare än det 
hans matte och Anders 
pratar om. 

 

 Även en liten hund kan 
bli en duktig sökhund. 
Terrängen  kan bli jobbig 
om det växer högt av blå-
bärsris. 
T.h  Det ska vara roligt att 
träna sök, här har Wilma 
och Mia tagit fram en fig-
ge som Wilma hittat. 

 

 Valle har tränats i sök rätt 
länge, han är otroligt duk-
tig och lyssnar på sin mat-
te Lena, vilket han har lärt 
sig, att det är lika så bra 
det.  Lena har också lång 
erfarenhet och är både 
duktig och envis, lite som 
en Riesen… 

 
 

Foto: Yvonne Höglund 

Hebyläg
ret 

2009 Det krävs att 
hunden har en 
god grund-
kondition.  
Det går upp 
och ned över 
stock och 
sten.  
Valle har en 
otrolig arbets-
vilja och 
mycket bra 
kondition.  
Foto: Y.Höglund 

Foto: Yvonne Höglund 

Foto: Yvonne Höglund 
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Så var det slut……….eller kanske bara början. 
Lägret är i alla fall slut för denna gång men vi längtar redan till nästa år,  
kanske inte hunden för hon ser medvetslös ut. 
 
I år har jag lärt mig hur viktigt det är att verkligen veta vad man göra och var 
för när man tränar. Det går inte att alltid förlita sig på sina tränings kompisar, för då blir 
det tokigt när man står där själv. 
 
Åtta st blev vi i sök gruppen, Anders tog hand om oss i år igen. På torsdag morgon bar det av ut i 
Östa skogen, där vallade vi en ruta och sedan pratade vi om vad vi ville träna och vilka kunskaper vi 
hade. I det här gänget var det allt från rena nybörjar ekipage till riktigt rutinerade förare och hundar. Östa 
skogen är ju så öppen så där var det lätt för Anders att se hur hundarna jobbade ute i skogen om det var med 
hög nos eller spårning. 
Första dagen kom alla tillbaka med stort självförtroende, och lite olika aha upplevelser. 
 
På Fredagen var alla jätte laddade och ville i väg ut så snabbt som möjligt, nu for vi i väg mot Harbo och var i 
skog som brukar användas vid spårtävlingar. 
Vi lottade start ordning och vallade. Jätte finskog, men rätt tung sprunget för figgar och hundar. Men nu börja-
de problemen, självförtroendet tröt snart hos vissa förare, mer hos en del (undertecknad tappade även humöret, 
usch och fy) och vad händer då jo hundarna blir som sin förare. Men många hundar gick bra, speciellt nybörjar-
hundarna. Efter en lång förmiddag vände en flock hungriga vargar tillbaka till klubb stugan för lunch. Sen ut 
igen till samma skog men en ny ruta. Vallning igen. 
Nu var ännu fler hundar trötta, dock inte Valle. Ingenting verkar trötta ut honom, hitta figgar med skinkost i tub 
tycker han är en höjdare kan man sen ge figgen en puss med hela skinkost skägget så är lyckan gjord. 
På kvällen blev det kubb, Söklagets förare såg lika engagerade ut som is skogen så resultatet blev det samma = 
inget. 
Lördag, hur skulle det gå i dag efter gårdagens lågvatten märke? Jo riktigt bra, visst fanns det en del trötta hun-
dar men förarna hade kartat på sig så resultatet blev mycket bättre. Hundracet på kvällen var riktigt roligt, två 
sök hundar ställde upp. Aragorn försvarade sökets heder på ett bra sätt, men Wilma måste ligga i hård träning 
på starten tills nästa år trots ihärdigt hejande från sök gänget stannade hon kvar i starten.( KORV på planen 
planterad av rädda motståndare skyller vi på). 
 
Sista dagen återvände vi till Östa till tävlingsbanan som är jättefin och lättsprunget men mycket att gömma sig 
under. Och det gick riktigt bra för alla. Så jag tror att alla deltagare åkte därifrån med glada men trötta hundar 
och ett bra självförtroende inför fortsatt träning och tävling. 
Jag tror att vi kommer att se ett par nya sök hundar på klubben i fortsättningen. Ett stort tack till Anders och 
lycka till, till er som deltog och såg till att vi fick en trevlig helg i Sök skogen.   /Mia 

 
Från spårgruppen har inkommit några fina bilder, kanske vi får en rapport också till nästa RRR-apport. 

 

Hebylägret 2009 

Foto: 
Annica  

Boström 
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Då var även detta års läger tillända, tänk vad tiden går fort när man har roligt. 
Att få umgås med hundkamrater i 4 dagar och bara träna och prata hund, det måste ju vara livet, tänk 
vad alla andra människor går miste om. 
Vill börja med ett STORT TACK till ALLA som varit med och hjälpt till, stort som smått. Utan Er 
skulle det inte vara möjligt att ha läger.  
Tack Mats och Rune för ett superjobb i köket, jag tror visst att Svensson var inblandad ibland, tack 
även till dig.  
Tack Karin och Therese för goda hembakade bullar, så vi fick ngt gott i fikakorgen.  
Tack Micke och Jimmy för att ni hämtade husvagnar så våra instruktörer fick något att sova i.  
Tack även till Er som tittade in i köket och frågade om det fanns något som ni kunde hjälpa till med 
(2 besökare) sådant är alltid trevligt.  
Heby BK:s läger blev till för att medlemmar skulle kunna träffas och träna hund för en billig pen-
ning, under årens lopp har det växt och icke medlemmar kommer också till oss, vilket är väldigt ro-
ligt och givande.  
När det börjar bli uppemot 45 personer så krävs det att man hjälps åt, under lägertiden och efter 
(städ, disk golv sopor osv). Som vanligt när lägret är slut är det samma personer som hugger tag i 
sopborstar, skurhinkar, diskning, sopor, plockar undan osv utan att man behöver be om hjälp, (det 
finns dom som man kan lita på).  
Tack Karin, Therese och Yvonne. 
Tack Annika för gott samarbete, som tur var så fick jag åka och handla själv i år, det gick dubbelt så 
fort, jag menar, jag behövde inte gå omkring och titta på tofflor och annat. 
Tack till ALLA er som skänkte priser till lotteriet, superfint.  
Tack till dom trevliga och duktiga instruktörer som vi hade. Åke, Anders och Torbjörn. 
Hoppas vi ses igen nästa år, vill ni vara säkra på att ni kommer med, anmäl er redan nu. (det fanns 
dom som väntade för länge, dom fick ingen plats, men så är livet). 
Lägerkommittén 
Bakom pennan Lena. 
 

TACK... 

 
Stort tack och en riktigt stor bukett fina 

blommor till lägerkommittén,  
Lena Salestedt och Annica Boström,  
för ert jättejobb ni gör med lägret,  

år efter år! 
TACK 

Från alla kompisar i Heby BK. 
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KALLELSE TILL MEDLEMSMÖTE 
 

 Torsdag den 10 september 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.  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.  
  
  

 
 

  

 

www.bingolotto.se 
Prenumerera på en  
Bingolott som samtidigt 
ger klubben  
ett bidrag! 
Välj före-
ning: Heby 
Brukshund-
klubb. 

VÄLKOMNA!! 

Tips för dig som har lite mycket just nu… 
 
Hantera alla stressiga situationer som en hund. 
Om du inte kan äta det eller leka med det,  
bara kissa på det och gå din väg. 




