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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 
Allmänlydnads-
instruktörer 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 
 Sanna Tahvanainen 0292-310 33 
 Karin Dahlgren  
 Camilla W  
 Mia Fornesten  
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 
 Anki Juthberg  

 10 September - Medlemsmöte: kl. 19.00  
(dagordning finns på sid 31 i förra RRR-apport alt. sid 31 i detta nr.) 

25 Oktober - Medlem/stormöte: kl. 15.00  

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 150 st. 
Omslag foto: Yvonne Höglund 
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Nästa Manusstopp  
15 November!! 

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 

Redaktionen har ordet 
Hej alla medlemmar och alla andra som 
kanske läser vår tidning! 
Åh, snart är det höst! Vad skönt! ”Är man inte klok 
eller?!” Denna sommar har inte varit som vanligt, en 
skön sommar med härliga bad, sena kvällar på altanen 
med grillning eller långa träningspass på appellplanen, 
näe fy tusan vad jag har lidit. Helt plötsligt, vid mid-
somras, invaderades vårt bostadsområde av den förhat-
liga stickmyggan, nu vet vi hur de har det där man har 
dem ofta, stackars människor och djur! Mycket mygg 
har det också varit på klubben och biten har man blivit, 
köpte Mygga på apoteket… det hjälpte inte ett dugg på 
dessa stridsvagnar till myggor, möjligen US622 satte 
dem i viss respekt. Och ännu mer olidligt blir det när 
temperaturen ligger runt 25 grader och soligt, man 
måste ju ha kläder på sig! 
Men varje tisdag hela sommaren har jag i alla fall trot-
sat myggen och givit mig ut i sökskogen… ibland var 
de riktigt hemska och ibland var de värre, de små be-
vingade insekterna. Efter temadagen i våras blev näs-
tan alla intresserade av att fortsätta träna ihop. Kul! 
I skrivandets stund handlar allt om agility, då några av 
klubbens medlemmar jobbar hårt med att få allt klart 
inför helgens premiär!  
Som en av dem uttryckte sig -”Snart är vi med om ett 
historiskt ögonblick: Heby BK´s första officiella agili-
tytävling!” Det är något att skriva in i klubbens histo-
ria! Och det känns faktiskt lite speciellt att vara med 
om det. Men fy tusan vad mycket som ska fixas. Vi 
har haft en lång ”att fixa”-lista som mailats hysteriskt 
mellan alla inblandade de senaste veckorna. Själv blev 
jag utsedd till IT-ansvarig, och knappar in alla 120 
deltagande hundar som blir drygt 200 starter fördelat 
på totalt 12 klasser. På tävlingsda-
gen skall alla resultat knappas in 
vartefter. Programmet har vi inte 
haft tidigare, men med den tradi-
tionella och väl beprövade IT-
metoden ”trial and error” kom-
mer man långt och efter en kor-
rupt databas då alla anmälningar 
fick göras om (jag lovar att det 
osade vid tangentbordet….) så 
kom vi överens och allt verkar 
fungera och startlistorna har 

kommit ut på vår hemsida, i tid! Med PM och allt. Ing-
en av oss har varit med och anordnat en så här stor 
tävling förr så det är som med programmet… ”trial 
and error…” Vi avverkar fixarlistan vartefter, det är så 
otroligt mycket att tänka på för att sätta en komplett 
tävlingshoppbana, bara det att det ska finnas numre-
ringar vid varje hinder, hoppbommarna hade fel mått 
och måste göras nya, hörnmarkeringar till långhoppet, 
lagning av hål i tunneln, montering av det nya däcket 
där spännbanden var för korta för att vi inte har ett 
svängbart däck… iväg och köpa nya band. Och vem 
kan frakta hindrena till Tierp? Vilka ska vara hinder-
personal. Är den elektroniska tidtagningen hyrd, eller 
måste vi ha två tidtagare, bord, bänkar och tält ska, 
transporteras och ställas på plats, våra sponsorer ska ha 
skyltar på ”sina” hinder på de nya hopphindrena som 
precis fått sista penseldraget, det var ändå bara en del 
av allt det vi håller på med… efter detta är en lydnads-
tävling peanuts att anordna! Nu har vi jobb fredag, 
lördag och så stora premiärdagen, söndag! I år får vi 
hjälp och stöd av Tierps BK mot att vi hjälper dem 
under deras tävling på lördagen  men nästa år ska vi 
klara detta helt på egen hand och ha tävlingen på hem-
maplan, då hoppas vi att fler kan hjälpa till, för hur vi 
en bönat, bett och tjatat så är vi bara 8-10 st. Lite dålig 
uppslutning i en klubb som har drygt 160 medlemmar. 
Kanske kan vi få alla att förstå att anordna en agility-
tävling ger ett glatt tillskott i kassan! Slå 200 x 55:- på 
miniräknaren så förstår ni att det är en bra vinst för 
klubben som några få medlemmar jobbar in, hjälp till 
du också nästa gång!  
 
Som vanligt är tidningen späckad med läsning och 
många medlemmar har bidragit till det, tack alla! 

Jätteskön T-shirt 
 endast 65:- 

 
Passa på att köpa dig en 

klubbtröja, på onsdagskväl-
larna är klubbstugan öppen  
eller då det är aktiviteter. 
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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. 

 
Ris eller ros hör av Er! 
 
 
 
 
 

Annica Boström    
E-post: reko@live.se 

 

Ordförande har ordet 
 

Under hösten börjar valberedningens jobb att ta fram kandidater till kommande års styrelse. 
Valberedningen består i år av Lena Salestedt som är sammankallande, Michael Isberg och Lena 
Söderlund. Det är till någon av dem du ska höra av dig om du känner att du kan tillföra klubben 
något bra och är villig att ev. ta en hedersam plats i styrelsen eller om du har någon annan på för-
slag som vill och skulle passa. Flera av årets styrelseplatser ska väljas om. Valberedningen tar 
fram tänkbara kandidater. Det är årsmötet som röstar. Viktigt är att vara med på årsmötet om 
man står som kandidat, det är annars svårt för medlemmarna att rösta på någon som man kanske 
inte ens vet hur han eller hon ser ut. 
Det är viktigt för klubbens utveckling att styrelsemedlemmarna byts ut och att nya medlemmar 
kommer till med nya friska idéer. 
Ring och prata med någon av dessa, det betyder inte att du genast står på listan, alla idéer 
är välkomna!  
Lena Salestedt tel. 0224-610 34 
Michael Isberg tel. 0292-311 22 
Lena Söderlund tel. 0292-303 31 
Och du, det är inte i egenskap av att vara en duktig hundförare man gör ett bra jobb i styrelsen! 

Alla festglada medlemmar som gjort minst en bra sak för klubben, t ex skrivit 
på tävling, sopat golvet i klubbstugan, tömt sopkorgarna utanpå stugan, gått 
ett tävlingssår, varit instruktör, målat agilityhinder, städat toaletterna…  
Oj, egentligen borde detta gälla alla medlemmar, då kan vi bli runt 150 st!! 
Vad kul! För hur svårt kan det vara att göra något litet så får man inbjudan till 
att gå på klubbens ARBETSFEST! Alltid i mitten av november då höstmörk-
ret är som värst, då blir man bjuden på denna uppiggande och jätteroliga fest! 
Marie Sverin drar som vanligt det tunga lasset, anmäl dig till henne!  
E-post: marieteams@hotmail.com tel. 0292-509 23. 
Så fort som möjligt men allra senast 7 november. 
Välkommen till arbetsfest 14 november kl. 19.00  
(har du missat att hjälpa till men ändå vill gå så kostar det 70:-,  
även för respektive) 
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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. 
Kursen är två kvällar och du ska delta båda 

kvällarna.  
 

10 deltagare med egen hund,  
kostnad 350:-/deltagare. 

Kursen är 4 okt och 5 okt  
kl.18.30 båda dagarna,  

Avsätt tid för hela kvällarna. 
 

Anmäl dig omgående via e-post till: 
hebybkutb@hotmail.com 

(Ingen mail? Ring 0292-311 22 /Yvonne) 
Även du som anmälde dig i våras måste skicka in en 

ny anmälan. 
När du fått bekräftad plats betalar du in avgiften till 
klubbens BG 5726-4665. Avgiften skall vara erlagd 
före kursstart. Även för icke medlemmar i mån av 
plats 

 Yes!!! 
Nu blir det av! 

Jag ser fram emot 
att få min egen  

massör! 
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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  
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! Gå gärna in på klubbens 
hemsida och läs om 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. Säg till 
när du anmäler din hund så du inte startar först. 

070-570 56 38 

Gräver allt  
överallt 

Östenssons Gräv & Kross 
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Hej alla kursintresserade! 
Nu är det dags för höstens kursstarter.  
Till temadagarna är det bra att du anmäler dig om du 
är intresserad så vi därefter kan planerar in dag. 
Sök-temadagen vi hade i juni blev populär och grup-
pen har fortsatt att träna.   
Till kurserna anmäler du dig omgående, kurserna star-
tar redan under augusti för att kvällarna blir mörkare 
och mörkare samt vädret kanske inte blir det roligaste 
att vara ute i under senhösten. 
Har du möjlighet så titta gärna in på hemsidan för att 
se övriga aktiviteter som vi inte hinner annonseras i 
tidningen: www.hebybk.se 
 
TEMADAGAR 

VALPKURS 
 
För valpar från 3 mån till 6 mån gamla. 
12-veckors vaccinationen skall vara klar i god tid före 
kursstart. 
8 tillfällen x 3 lektionstimmar (45 min). 800:-  Kurs-
dag: Tisdagar med start den 18 augusti kl.18.30. 
Instruktörer: Karin Dahlgren och Camilla Widén. 
Anmäl dig till Camilla tel. 070-5526668 eller e-post: 
wirra1@hotmail.com 
 
ALLMÄNLYDNADSKURS 

I skrivandets stund kommer denna kurs ej att anordnas 
i höst pga instruktörsbrist. Men det går alltid att anmä-
la sitt intresse och skulle instruktörsfrågan bli löst och 
efterfrågan finns, kan kursen anordnas senare under 
hösten. Anm. ditt intresse till: 
hebybkutb@hotmail.com 
 

 

Utbildning 

Vi samarbetar med 

Ansvarig för utbildningssektorn 
är Yvonne Höglund.  

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

Text: Yvonne Höglund 

UNGHUNDSKURS 

För dem som gått valpkurs. Fortsatt lydnadsträning 
men även nosaktiviteter i skogen. Endast reservplats 
finns då vårens valpkursdeltagare har företräde. Kurs-
dag: Torsdagar och några helgdagar, start 3 sept.  
8 tillfällen 800:- Instruktör: Yvonne Höglund och  
Karin Johansson. Anm. till hebybkutb@hotmail.com 

TÄVLINGSLYDNAD 
 
Lydnad till lydnadsklass I. För dig som har god grund-
lydnad och kanske vill börja tävla. Denna kurs kräver 
stort intresse och mycket träning. Avslutas med en 
liten tävling. 8 tillfällen. 800:- 
Kursdag: Tisdagar med start 25/8. Max 8 deltagare.  
Anmäl dig till Margret Berggren Hjalmarsson tel. 
0224-60344, 0761-425574 eller via e-post:  
mhjalmar@gmail.com 

TÄVLINGSKURS I BRUKS– OCH LYDNAD 

Kursen för dig som ska ut och tävla. Förkunskaps-
krav: hunden ska vara tränad i appell/lkI-momenten. 
Uppstart torsd. 13/8 kl.18.30. Därefter kör vi igång i 
september och fortsätter så länge vädret tillåter med 
fortsättning under våren. Lär om tävlingsteknik, regler 
m.m. Kursen är på minst 15 tillfällen, 1200:-  
Anm. till Marie Sverin helst via e-post:  
marieteams@hotmail.com alt. tel. 0292-509 23 

SÖK - Hunden vittrar in doften från en gömd person 
med hög nos. 
SPÅR - Hunden går med låg nos och vittrar i spåret 
där en person tidigare har gått. 
UPPLETANDE AV FÖREMÅL  - 
Hunden använder nosen högt för att vittra in ett gömt 
föremål på en bestämd markyta där personer gått och 
lagt vittring. I förlängningen skall hunden apportera 
föremålet till föraren. 
RAPPORT - Hunden skall med högsta hastighet ta 
sig mellan två, för hunden kända personer som finns 
på olika stationer. 2 förare/hund. 

Alla anmälningar till kommande temadagar gör du 
via e-post: hebybkutb@hotmail.com alt. per tel till 
utb.ansvarig.  
Anmälan till kurserna sker till respektive instruktör, 
om ingen instruktör finns angiven görs anmälan till 
utb.ansv. Lämna namn, pnr, adress, tel, och hundens 
ras/blandis och namn. 
Du ska vara medlem i Heby BK för att gå kurs, se 
sid 2. 
Kurserna betalas till klubbens BG 5726-4665 efter 
det att din anmälan bekräftats att du fått plats och att 
du fått ett deltagarnummer som är det enda du anger 
vid inbetalningen. 

Agilitykurser - info finns  på 
agilitysidan! 
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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 

Glöm inte att skicka in dina tävlingsresultat till Marie i tävlingssektorn! Tävla om de fina vand-
ringspriserna! Absolut senast 2009-12-31. 

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 under hösten - håll koll på hemsidan! Vi hjälps åt så att alla får chans till kom-
mendering. Vi kör skott för budföring och platsliggning, info kommer på hemsidan. 
Har du inte tillgång till internet, fråga någon klubbkompis eller åk på onsdagsträningen då vi ofta pla-
nerar aktiviteter. 

Lydnadsprov 
Klass I - Elit 

Söndagen den 11 oktober 
Anmälan senast 3 veckor före. 

Grattis Kira som numer har titeln  
KORAD Gråmanns Kira 

Ägare: Marie Sverin 

Door-Keepers Diamond in Darkness ”Nessie” 
 
BIS Veteran med CK och Bästa Tik R (5:a). Ras: Australi-
an Shepherd. Domarens kommentar: Jättekul och ovanligt 
att en veteran (8 år) står sig så bra i konkurrensen med USA
-importerna och öppen klass. 
Ägare och handler: Michael Isberg.  
Uppfödare: Tina Landin, Fjärås. 

Har du och din hund lyckats riktigt bra? Eller din klubbkompis?  
Skicka in bild och info så kommer det ut i tidningen. Skickas till redaktionen: hebybkred@hotmail.com   

VANDRINGSPRISER ATT TÄVLA OM: 
 
F 16:s VP / Bästa Appellklasshund 
Bästa Lägreklasshund 
Bästa Högreklasshund 
Bästa Eliklasshund 
Korabos Officers VP / Bästa Spårhund 
Mesta Bästa Brukshund 2009 
Mesta Bästa Lydnadshund 2009 

FÖLJANDE UPPGIFTER SKA SKICKAS IN:  
 
Hundens namn i stamtavlan  
Registreringsnummer  
Tävlingsplats (arrangerande klubb) 
Datum  
Grupp/klass 
Poäng 
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Agility 
Ansvarig för agilitysektorn är 
Anna Raud Jansson. Kontakt:  

e-post: hebybkag@hotmail.com  
eller tel: 0292-30595 

Text: Mia Bohman  

Hej. 
Vi grejade det med beröm väl 
godkänt, vår första officiella agi-
lity tävling. En milstolpe i klub-
bens historia! Som vi slet, måla-
de hinder, vart hittar man doma-
re, tävlings ledare, och rosetter? 
Mycket att fixa var det, men vad 
många underbara medlemmar vi 
har som jobbat för detta. Ett 
STORT tack till alla som gjorde 
detta till en trevlig helg. 
 
154 hundar kom till start. Vi hade klass 1 & 2 i både 
hopp och agility. Totalt hade vi tolv vinnare. Resultat 
och bilder från tävlingen kan du se på hemsidan. Två 
ekipage startade från Heby BK. 
Anna med Tea startade i agility klass 1 på lördagen, 
gjorde en bra insats men blev tyvärr diskade, men 
Anna sken som en sol och var stolt över deras lopp. 

Nu till höstens händelser, tränings gruppen fort sätter 
med start 23/8 kl.15.00 där finns det fortfarande möj-
lighet att vara med. 
 
Med detta vill jag tacka för mig som agility ansvarig, i 
fortsättningen kommer Anna Raud Jansson att sköta 
den biten. 
 
 Vi ses på klubben!    /Mia 

 

KURSDAX! 
Agility & Rally-lydnad 
Kursinnehåll: hinderinlärning, handling, grunderna i rally-
lydnad samt vardagslydnadsmomenten sitt-kvar och inkallning. 
Det är bra om hundarna gått en allmänlydnadskurs före men är 
inget krav. Då lägger vi istället mer vikt på rallyn. Eftersom vi är 
två instruktörer så kan vi dela gruppen så att alla får träning på 
den nivå de behöver så även de som gått en grundkurs i agility är 
välkomna. 6 tillfällen 600:- Anm. till Carolina Pettersson  e-
post: caro_pettersson@hotmail.com eller tel: 070-6737942 

Stort tack till våra 
hindersponsorer: 
 

Statoil i Heby 
ICA Rylanders i Harbo 
Rejlers 
Gunnars hund & katt 
Västerbo Stuteri 
Möklinta Hundcenter 
Östenssons Gräv & Kross 

Mia och Wilma Foto: Y. Höglund 

Foto: Y. Höglund 

Heby bk:s egna färger och logga som Marie S. målat. 

Annika och Maggan 
målar hinder. 

Foto: Cissi Eriksson 

På Söndagen startade jag med 
Wilma, först i agility klass1 – 
diskad, men i hopp klassen tog 
sig föraren samman och lycka-
des lotsa runt hunden på 10 fel 
till en 5:e plats. Nu var det min 
tur att skina som en sol. 

Bilder från tävlingen finns på 
hemsidan: www.hebybk.se 
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På en av sommarens hittills varmaste dagar anordna-
de Heby BK tävlingen ”Äventyrsstig med hund” för 
andra året i rad. 
Kanske just av den anledningen var det nog många 
som avstod att tävla, vilket var lite tråkigt för utmed 
banan fanns många tillfällen att svalka både sig själv 
och hunden i Dalälvens ljumma vatten.  

Vi funktionärer samlades tidigt och började dagen 
med en fika vid starten, där Karin Johansson, som är 
tävlingsansvarig redan var i full gång.  
Ett glatt gäng som såg med spänning fram emot en 
riktigt trevlig dag, långt ifrån de traditionella, offici-
ella bruks- och lydnadstävlingar klubben normalt an-
ordnar.  
Utdelning av material, uppställning av det generösa 
prisbordet, kaffe, fikabröd, dricka och korv till gril-
len, allt var under kontroll. Sedan bar det iväg ut på 
banan för att iordningsställa stationerna, ta provtider  

17 deltagare anmälde 
sig till start och runt 45 
personer var engagerade 
på ett eller annat sätt, en 
del som medföljande till 
den tävlande, en del som 
publik och andra som 
funktionärer vid statio-
nerna. 
Håkan sålde startkort och Karin såg till att förse del-
tagarna med både information och bajspåsar innan de 
fick ge sig iväg. 
Banan var något kortare än året innan, lite med tanke 
på värmen, men det tog ändå 1 1/2 timme att ta sig 
runt och utföra olika samarbetsövningar vid de 9 sta-
tionerna. Men mellan stationerna var det ingen 
tidstagning, så var och en gick i sitt tempo. Utmed 
banan fanns också 10 frågor att klura på, en del rik-
tigt svåra och en del inte alls hundrelaterade. Här 
hade en medföljande mycket allmänbildad person 
behövts… Tex. " Mitt i Peking ligger "Den förbjudna 
staden" eller som det heter i Kina "Zhonggou" - bety-
der Mittens rike, landet i världens centrum. Förr  i 
tiden kallade detta palats även...? 1. Harmonins stad 
X. Purpurstaden 2. Himmelens tempel 
 

Banan gick vidare utmed Östahalvöns långgrunda 
stränder och roliga samarbetsövningar avlöstes av 
kluriga tipsfrågor. Stationerna var t ex att springa ut i 
vattnet och plocka bollar, gå på styltor, dra hunden i 
en vagn, fälla käglor och mycket mer.    

 

Text & foto: Yvonne Höglund. Foto: Helene Wolgers. 

Äventyrsstig med hund 

och se till att allt 
skulle fungera då de 
tävlande kom. 
 
Våra egna hundar 
skulle också få sig ett 
ordentligt avsvalkan-
de bad och lite lek på 
stranden för att sedan 
få lägga sig i skuggan 
och koppla av. 
 
Nessie njuter i vattnet 
och tar sig gärna en 
simtur. 

Ascii skakar vattnet ur 
pälsen för att återigen 
hoppa i och bada. 

Kan du svaret? Se nästa 
sida. 
Första stationen de tävlande 
kom till skulle hund och 
förare hålla ögonkontakt, ju 
längre ju fler poäng. För de 
som var vana att träna var 
det enkla 10 poängare. 
 
Här samlar Alexander Hans-
son många värdefulla poäng då 
hunden håller fin kontakt. 

Foto: Helene Wolgers 
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Några stationer var nya och några var lika som förra 
året. Frågan är vilket man ska träna på, styltorna kan-
ske, det var många som inte provat dem sedan skolan.  

Deltagarna lyckades bra på vissa stationer och mindre 
bra på andra, det hela ska ju jämna ut sig så att alla kan 
vara bra på något.  
Men är man ute efter att vinna bör det mesta ge höga 
poäng. 

 

Ute på Östahalvöns 
talludde var station 
5, blindbock, som 
här är iordnings-
tälld och väntar på 
sitt första tävlings-
ekipage. 
 

En sjal för ögonen, hun-
den i vänster hand och en 
handske på höger hand 
som följer repet kors och 
tvärs runt tallarna.  
Ganska svårt tyckte de 
flesta. Men vissa satsade 
allt och två deltagare 
hade riktigt bra tider och 
kammade hem 10 poäng, 
andra tog det försiktigt 
runt tallarna. 

Trots värmen och den heta solen tyckte nog hundarna 
att detta var kul. Mattar och hussar var duktiga att 
svalka dem med jämna mellanrum.    Foto: Helene Wolgers 

Apportera in föremål till sin förare var en station. 
En vid en annan station skulle föraren hämta bollar. 
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Rätt svar: X. Purpurstaden  
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Hämta bollar i vattnet skulle förarna göra, hunden 
skulle bara hänga med. Nog så svårt men många fick 
bra med poäng.            Foto: Helene Wolgers 

När frågorna var svåra var det bra att hjälpas åt. 
Foto: Helene Wolgers 

Marie Sverin var funktionär vid stationen ”Dra din 
hund i vagn” vilket inte var lätt, speciellt med en 
den vuxna schäfern Billy som helst inte ville åka. 
Lättare var det med den unga aussien Ramsey som 
fundersamt undrade vad hans matte nu hittat på för 
tok. Bra poäng blev det ändå för båda. 
 

Att välta käglor var svårt 
men det var kul att få prova 
på lite trots att man var för 
liten att vara med på tävling-
en, men nästa år, då kommer 
jag igen.  
 
Skönt att ha en husse som 
orkade bära, för det var ju 
såååå jobbigt i värmen. 

Efter målgång 
var det skönt att 
sitta ned en 
stund, tyckte nog 
matten medan 
hunden kollar 
efter nya även-
tyr. 
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Korv, läsk, kaffe och 
bulle fanns i att köpa i 
”serveringen”. 

Fest i Heby anordnas i 
kommunen varje år med 
massor av evenemang, håll 
utkik nästa år så du inte 
missar något kul. 
Tack till Helene Wolgers på 
Heby kommun som lät oss 
ta del av bilderna! 

www.festiheby.se 

En stund spänd förväntan medan resultaten räknades. 
Trots värmen var det gott med grillkorv. 
Äntligen kom Karin och kallade på uppmärksamhet… 
Vem skulle bli årets vinnare? 

Vinnare av 2009 
års Äventyrsstig 
med hund blev 
Alexander Hans-
son och Jack Rus-
seln LPI SvCH 
Russelgårdens Be-
atrice at Jackvilles 
med 68 poäng! 
De valde ett pre-
sentkort på ett 
koppel med grave-
rat hundnamn från 
Gravyr & skylt. 

 

På andra plats med 61 poäng kom Linda Li Ekbom 
med Billy och på tredje plats med 59 poäng kom Ma-
delene Brottare med Rex. 

 

Prisbordet var välfyllt och alla deltagare fick välja ett 
pris.                Foto: Helene Wolgers 

Stort GRATTIS önskar  
Heby BK alla deltagare! 

1.  68 p. Alexander Hansson med LPI SVCh  
 Russelgården Beatrice at Jackvillés 
2.  61 p. Linda Li Ekbom  
3.  59 p. Madelene Brottare med Rex 
4)  58 p. Johanna Svensson med Lufsen 
5)  57 p. Lisa Marie Ekbom med Lexi 
6)  54 p. Anders Lusth med Loa 
7)  50,5 p. Veronica Hagéus med Ramsey 
8)  50 p. Marita Andersson med Aniak 
9)  47 p. Anna Hansson med Max 
10)  47 p. Jennie Andersson med Iexas  
11)  47 p. Alexander Jansson med Zeb 
12)  44 p. Katarina Andersson med Vilma 
13)  42 p. Karin Boström med Diva 
14)  41 p. Ulla Hedlund med Grimma 
15)  39 p. Anneli Östlund Larsson med Dolly 
16)  38 p. Laurén och Sten-Åke med Deffa  
17)  30 p. Anna-Karin Ruudh med Cordi 

Foto: Helene Wolgers 
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Stort Tack till Er företagare som sponsrade prisbordet på Äventyrsstigen!  

Svenolov Ekbom AB 
Industrivägen 2, Heby 

0224-310 80 

Öppet må-fre 14.00-18.00, Kyrkogatan 2 
HEBY info@mularnosar.se 0708-911 630  

Trim klipp bad och tillbehör. Nya Uppsalav.5 Morgongåva 0224-60880 öppet vard 10-18  

www.trimkompaniet.com 

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

önskar. Till dig själv eller som en personlig pre-
sent. Välkommen in och titta i butiken! 

www.annelismalarstuga.se   
tel. 018-37 60 26 
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Tänkvärt…. 
Majonnäsburken och två koppar kaffe.    
 
När saker och ting i Ditt liv nästan har blivit för mycket för 
Dig att hantera, när dygnets 24 timmar inte känns nog, kom 
ihåg majonnäsburken och två koppar kaffe:    
 
En professor stod inför sina filosofistudenter med några 
föremål på bordet framför sig. När lektionen började lyfte 
han under tystnad upp en mycket stor och tom majonäsburk 
av glas och började fylla den upp till kanten med golfbollar. 
Han frågade sedan sina studenter om burken var full. Stu-
denterna samtyckte till att den var det.    
 
Då lyfte professorn upp en ask med småsten och hällde dem 
i burken. Han skakade den lätt. Småstenarna rullade ner i 
tomrummen mellan golfbollarna. Återigen frågade han stu-
denterna om burken var full. De höll med om att den var det.    
 
Därefter lyfte professorn upp en ask med sand och hällde 
sanden i burken. Sanden fyllde upp resten av tomrummen. 
Han frågade ännu en gång om burken var full. Återigen sva-
rade studenterna med ett enhälligt 'ja'.    
 
Då lyfte professorn fram två koppar kaffe som stått under 
bordet och hällde hela deras innehåll i burken , vilket effek-
tivt fyllde upp det återstående tomrum som kunde finnas 
kvar mellan sandkornen. Studenterna skrattade.    
 
Nu, sa professorn medan skratten klingade ut, vill jag att ni 
tänker er att den här burken representerar ert liv.    
 
Golfbollarna representerar de viktiga sakerna som familj, 
barn, hälsa och annat som ligger passionerat i ert hjärta. 
Sådant som - om allt annat gick förlorat och bara dessa  

saker återstod - ändå skulle uppfylla och berika ert liv.    
 
Småstenarna representerar andra saker som betyder något, 
som hem, jobb och bil.    
 
Sanden representerar allt annat - småsakerna.    
 
Om ni lägger sanden i burken först, fortsatte professorn, går 
det inte att få plats med golfbollarna eller småstenen.    
 
Samma sak är det med livet. Om du lägger all tid och energi 
på småsaker finns det inte plats för det som är viktigt för 
dig.    
 
Så, var uppmärksam på det som är oumbärligt för din lycka 
och förnöjsamhet. Umgås med dina barn. Ta med din part-
ner ut på middag. Ägna en omgång till, åt det som gör dig 
passionerad.    
 
Tids nog kan du städa huset och annat som är mindre vik-
tigt. Ta hand om 'golfbollarna' först - sakerna som verkligen 
betyder något.    
Återställ det som är viktigast i ditt liv. Resten är bara sand.    
 
En av studenterna räckte upp sin hand och frågade vad kaf-
fet representerar.    
 
Professorn log och sade, jag är 
glad att du frågar.    
 
Kaffet finns med för att visa er 
att hur fullt och pressat ert liv än 
känns, så finns det alltid plats för 
en fika med en vän.  

Sankte Per                        Inskickat av Maud Stavenor 
 
Det började bli trångt uppe i himlen, så det bestämdes att 
endast de som hade haft en riktigt dålig dag när de dog skul-
le släppas in. Sankte Per stod som vanligt och tog emot de 
som ville komma in: "På vilket sätt dog du?" 
frågade han första mannen för dagen. 
"Åh, det var hemskt", svarade mannen. Jag var säker på att 
min fru hade en affär så jag åkte hem för att ta dem på bar 
gärning. Jag letade i hela lägenheten, men kunde inte hitta 
honom någonstans, så jag gick ut på balkongen - vi bor på 
åttonde våningen - och där hittade jag honom hängandes på 
utsidan av balkongräcket. Jag hämtade hammare och slog 
honom över fingrarna - han ramlade ner men landade i ett 
stort buskage, så jag gick in och rullade kylskåpet över räck-
et så det landade på honom och krossade honom. Påfrest-
ningen av att göra allt det här gav mig en hjärtattack så jag 
dog knall och fall. 
Sankte Per kunde inte göra annat än att hålla med om att 
mannen haft en ganska rutten dag och eftersom det var ett 
svartsjukemord han hade begått så bestämde sig Sankte Per 
för att släppa in honom. 
Strax därpå kom det en man. "På vilket sätt dog du?" frågade 
Sankte Per. 
"Usch det var riktigt hemskt" svarade mannen. Jag gjorde 
aerobics från balkongen till min lägenhet på nionde våning-
en när jag plötsligt stukade foten och halkade över räcket. 

Jag lyckades dock få tag i räcket våningen under, men då 
kom det någon jävla galning och började slå mig över fing-
rarna med en hammare. Lyckligtvis landade jag I ett stort 
buskage när jag föll, men då öste killen ett kylskåp över mig 
så jag krossades och dog. 
Sankte Per skrattade gott åt historien och släppte in mannen. 
Medan han fortfarande torkade tårarna ur ögonen kom det en 
tredje man. Sankte Per harklade sig och frågade I vanlig 
ordning. "Berätta om dagen du dog". 
Mannen började sin historia. "Okej, tänk dig följande: jag 
sitter naken och gömmer mig i ett kylskåp…...." 

En kvinna går in på Konsum och plockar varor i sin korg. 
Hon väljer en liter mjölk, ett sexpack ägg, en förpackning  
apelsinjuice, ett salladshuvud, en burk snabbkaffe och ett paket 
bacon. I kön till kassan ställer sig en medlem av torgets A-lag 
bakom kvinnan. 
När hon så småningom lägger upp varorna på bandet i kassan 
stirrar mannen på dom. 
Medan varorna passerar kassören säger A-lagaren lugnt: 
- Du måste vara singel. 
Kvinnan blir förvånad över hans ord, samtidigt som hon blir  
nyfiken på hur han kan veta det - hon är mycket riktigt singel. 
Hon tittar på sina varor och undrar vad det är som avslöjar  
hennes civilstånd. 
Nyfikenheten tar överhanden och hon säger: 
- Du har faktiskt helt rätt. Men hur i hela världen kunde  
du veta det? 
A-lagaren svarar: - Du är skitful. 
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LÄGER HEBY BK 20/5 – 24/5‐2009 

För fjärde året i rad, så var det äntligen dags att åka till 
Heby-lägret. I år såg jag verkligen fram emot att bara få 
komma iväg och träna hund och inte behöva tänka på nå-
got annat.  
Även i år så bodde jag och Pilo i husvagn, tack Micke för 
att du fixade så jag fick låna en vagn. Och att du körde 
upp den och ställde den vid agillityplan, där hade Pilo och 
jag det jätte bra. Gräsmattan direkt utanför dörren, vad 
mer kan man begära? 

 
Varje år så har jag sagt till mig själv att jag ska föra dagbok eller göra no-
teringar på det vi gör, men av någon anledning så blir pennan och papperet 
kvar någon annanstans. Är det så att jag har blandat ihop dagarna så får ni 
ha överseende med det. Minnet är kort men bra… 
 
Jag hade från början anmält mig och Pilo till spårgruppen. Men bytte sena-
re till sökgruppen när det blev en plats ledig där. Eftersom jag tyckte att 
Pilo hade utvecklats så bra i söket den sista tiden, och jag kände att det var 
där jag ville lägga ner lite extra krut på. Spåret kan jag ju träna själv. Ni 

som har läst om Pilo i spårskogen (förra året) så kan jag berätta att farten är betydligt lägre nu, och jag behöver 
inte längre luta mig bakåt i 45 graders vinkel. Han går fint i spårkärnan och har numera sittmarkeringar vid 
apporterna, farten skulle kunna vara lite lägre för att vara helt optimalt. Men det jobbar vi vidare på. 

Pilo och jag har tränat sök i ca 1 års tid, 1 – 2 ggr i veckan. Med lite uppehåll under sommaren och nu på vår-
kanten. Det jag var mest nyfiken på, var hur han skulle reagera med nya figuranter och nya marker. Eftersom 
jag vet att det kan bli ett problem bland många hundar, när man tränar med sin ”egen” grupp och oftast i sam-
ma skogar. Men det visade sig under de här dagarna att det inte påverkade Pilo ett dugg. Och det känns ju 
betryggande när det är dags för tävling. När nu det blir… 
 
Vår sökinstruktör var Anders Eriksson från Botkyrka BK. Han 
tränar själv efter Järverud’s metoder dvs. inlärning med vind. 
Vilket passade mig och Pilo perfekt, eftersom jag tycker den 
varianten är absolut bäst. Och det är också så Pilo är lärd. 
 
Lägret började på onsdag kväll med lite information och presen-
tation av instruktörerna. Sen blev det genomgång med respekti-
ve grupp. Anders kom inte förrän på torsdagen, så vi i sökgrup-
pen samlade ihop oss och presenterade oss för varandra. Vi var 
8 stycken, med blandande raser och kunskaper. Ett stort tack till 
alla Er som var med i gruppen, det var jätte skoj och trevligt att 
få lära känna er.  
Ett extra stort tack till Lena som såg till att vi fick ett gott skratt i sökskogen varje dag. Jag har nog aldrig 
skrattat så mycket på sökträningar som jag gjorde den här helgen.  
Onsdagskvällen avslutades med korvgrillning och allsång vid lägerelden. 

 

 

Text: Nina Grönlund. Foto: Yvonne Höglund  
Pilo i sökskogen 
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Som vanligt serverades frukosten klockan 07.00, förutom på lördagen då det 
är en timme senare. Varje grupp; spår- sök- och skydds ansvarade för varsin 
dag att frukosten blir framdukad. Vi i sökgruppen tog torsdagen, för då var 
den biten avklarad. 
Sen bar det av till skogen, varje morgon klockan 08.00. Vid lunchtid blev det 
en sväng tillbaka till klubben för att få i sig lite mat. Köket var nog inte så 
glada på oss, för vi kom alltid 1 – 1½ timme för sent. FÖRLÅT… Så fort 
som alla hade fått i sig maten och ev. kaffe så bar det av till skogen igen. Där 
blev vi kvar nästan tills det var dags för middag. Och som alltid så var maten 
helt kanon och man behöver aldrig gå hungrig från bordet. 

Vi tränade två pass om dagen utom på söndagen då det bara blev ett. Det 
blev nya sökrutor som skulle vallas varje pass. Så jag kan väl erkänna att 
man var ganska sliten på söndagen 

när det var dags att åka hem. Men vad gör det när man har roligt. Pilo 
kroknade ordenligt på eftermiddagspasset på lördagen, men jag är 
ändå glatt överraskad att han höll så länge. Han är ju bara två år, och 
så här mycket har han aldrig tränat förut. 
Första passet på torsdagen, var vi i Östa skogen. En ganska öppen och 
platt bana. Ett mycket bra alternativ för de som skulle ha vindövning-
ar. För det fanns en del nybörjarhundar med. Vi andra skulle köra som 
vi brukade göra på träning, så Anders kunde se vad vi kunde och själv-
klart våra fel och brister. Pilo gick som han brukar göra, inga konstig-
heter. Utan de bristerna vi har, de kom även fram här. Utifrån det så 
försökte jag lägga upp helgens träning. 

Även på eftermiddagen var vi i Östa skogen men på ett annat ställe. 
Här blev det en del djupa skick och framslag. Vikten skulle läggas på 
ingången med ”rullen”, Pilo har en tendens att slå av farten när han är 
på väg in till mig. Även ”påviset” kan då påverkas. Han stannar upp 
och väntar in mig, i och för sig inget fel med det. MEN… jag vill ha bättre fart ut för det känns som om det 
skulle ge säkrare ”påvis”. Nu hittar han alltid tillbaka till figuranten, men, men… mer fart vill jag ha. 

Torsdagskvällen blev ganska lugn, och vi kom i säng relativt 
tidigt. Både Pilo och jag sov hela natten. 
På fredagen åkte vi till Karbo skogen, där valla vi en ganska 
stor ruta. Dessutom var den kuperad och ganska tung gått. 
Här fortsatte jag med riktigt djupa skicka och framslag. Och 
jobbade med att Pilo skulle komma in med ”rullen” lite snab-
bare och snabbare ”påvis”. Vi lyckades till en del, så det är 
bara att jobba på. Som sagt det var en ganska tungsprungen 
bana, så Pilo blev lite trött på slutet. Och då på sista skicket. 
Vad hittade han då???? – Jo, en hel drös med figuranter som 
hade fullt med godis. Och alla skulle klappa och klia honom. 
Jag tror att han var ganska nöjd efter det. 
Efter lunchen åkte vi tillbaka till samma skog, men en ny 
bana. Tanken var att jag skulle testa lite tomslag på ena sidan 
och ha en ”löpare” på andra sidan som en belöning. Nu gick 
det inte riktigt som vi hade tänkt oss, för hunden som skulle 
gå efter oss. Hans leksaker låg på en sten en bit ifrån starten, Pilo fick vittring på dom. Nu vet jag inte om Pilo 
glömde bort att det var sök vi höll på med och inte uppletande. Men i vilket fall så hittade han grejerna, och han 
blev jätte glad. En boll med snöre och lite andra kampleksaker. Inte fy skam… Nu var det inga problem att ta 
bort sakerna för Pilo och fortsätta vår SÖKträning. De resterande tomskicken fungerade helt okey, förutom att 
jag inte fick ut han ordenligt på djupet. Men som sagt, Rom byggdes inte på en dag… 
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Fredagskvällen brukar bjuda på lite extra festligheter, kött från grillen och en kall öl. Även det traditionella 
kubb-spelat ska avgöras. Regnet hängde i luften, och det kom väl en hel del senare men då hade vi i sökgänget 
redan spelat klart. Vi fick möta spårgruppen, och av någon anledning så vann dom över oss. Hm, det var säkert 
fusk... Så finalen gick emellan spåret och skyddet, där skyddet tog hem segern. Vi får väl träna lite mera tills 
nästa år. 

 
På lördagen fick vi lite sovmorgon, det var ganska skönt faktiskt. Även 
idag åkte vi ut till Karbo skogen, där vi gjorde ännu en ny sökruta. Det 
var ganska högt blåbärsris, och det såg plant ut. Men vad man bedrog 
sig, för det var ganska gropigt under. Så man fick verkligen kolla vad 
man satte fötterna när man gick. På andra sidan sluttade lite lätt uppför. 
I dag fortsatte vi jobba med farten in med rullen och ”påvisen”, det blev 
lite bättre men jag såg att det var tungt att springa för Pilo så det blev 
inte så många skick. Som avslutning fick han hitta hela flocken i sko-
gen, för det tyckte han var jätte skoj. 
Sen på eftermiddagen, så tog krafterna slut hos Pilo. MEN… han gjorde 
det han skulle göra, bara något långsammare. Han la aldrig av jobba, 
och det ska han ha en stor eloge för. Nu vet jag hur mycket han orkar 
och klarar av. 
Senare på kvällen var det dags för hundrace. Jag ställde inte upp med 
Pilo, däremot så var Lena & Valle, Mia & Wilma och Zandra/Mattias & 

Arragon med från sökgruppen. Det är alltid lika spännande och se hur alla lägger upp sina olika strategier för 
att försöka vinna. Det här kan man inte beskriva med ord, man måste uppleva det live. Jag lovar att skratt-
musklerna får jobba. Jag och Gunilla från söket försökte hjälpa att heja på lilla Wilma, men hon hittade någon-
ting på backen som var mer intressant än oss. Så det gick inte som vi hade planerat. Vi får nog ändra strategi 
till nästa år… 
 
Och så plötsligt är det söndag, sista dagen på lägret. Alltid lika tråkigt, dagarna går så fort när man har roligt. 
Dagens träningspass blev på Heby BK:s tävlingsbana, som först började med lite regn men som sen gick över 
till strålande solsken. Jag hade bestämt att bara köra ”hitta-övningar” och det skulle vara jätte roligt hos figu-
ranten. Nu blev det inte riktigt som jag hade tänkt mig, ”Stigen” slarvade bort ett par figuranter så det blev 
många omskick innan Pilo hittade rätt. Tyckte då att han gick ner sig lite. Nu tror jag inte eller rättare sagt jag 
vet att han inte tog någon skada av det. Eftersom jag tränade veckan efter vi kom hem, och då var han så tag-
gad så jag hade svårt att hålla honom. Så något problem med motivationen har han inte. 
 
Sammanfattningsvis så är jag jätte nöjd med Pilo’s träning under lägret. De brister vi har, de hade vi även un-
der lägret så det är bara att jobba vidare på dom detaljerna. Om ni är nyfikna på hur det går för oss, så får ni 
gärna göra ett besök på vår hemsida www.gronlund.cybersite.se 

 
Jag har medvetet valt att bara skriva om mig och Pilo i söksko-
gen, men vi ska inte glömma bort alla andra duktiga förare och 
hundar som var med i gruppen. Duktiga figuranter var dom ock-
så, alla jobbade och slet med varandras hundar.  
I söket så är ju figuranten A och O. 
 
Nu får vi vänta ett år, innan det är dags igen.  
 
Ett jätte stort tack till alla Er som fixar och donar så att det här 
lägret kan fungera.  
Ni gör ett kanon jobb! 
 
Nina & Pilo 

 

Nytt!!! I nästa nummer av RRR-apport startar vi en frågespalt. Det är du som medlem som ska ställa 
frågan (hundrelaterat) och så får du svar i nästa nummer. Då kan alla ta del av frågor och svar som 
säkerligen flera har nytta av. Och du får vara anonym om du vill. Ingen fråga är dum, fråga på! 
Skicka din fråga till hebybkred@hotmail.com 
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Kloka ord från Maud Stavenor 
Också i lexikon kommer arbete före succé. 
Misslyckanden är hållplatser på vägen. 
Kruxet med goda idéer är att de snabbt urartar till hårt 
arbete. 
Försök att vara mera intresserad än intressant. 
Vad vi bäst behöver i livet är någon som förmår oss att 
göra vad vi kan. 
Håll gärna mer än du lovar. 
Man måste skynda sig medan man har lust. 
Innanför skröpliga skal kan man finna ädla pärlor. 
Den som har rent samvete har ofta bara dåligt minne. 
De flesta människor behöver mer kärlek än de förtjä-
nar. 
Ibland är glömska värdefullare än gott minne. 
De flesta människor vill leva länge men de vill inte att 
det ska synas på dem att deras önskemål har gått i upp-
fyllelse. 
Det är förvånansvärt vad många i vår egen ålder är 
mycket äldre än vad vi själva är. 
Trots att vi aldrig har haft så mycket fritid och aldrig 
levt så länge – har vi aldrig haft så bråttom. 
Skogen skulle vara tyst om inga andra fåglar sjöng än 
de som sjunger bäst. 
Det räcker inte med vackra ord – det är handlingen 
som är avgörande. 

Är du säker på att du saknar det du söker ? 
Tänk på det förflutna när det är en glädje att minnas 
det. 
Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli 
äldre. 
Det är lättare att lida i tysthet om andra vet om det. 
Det är inte det vi läser utan det vi kommer ihåg som 
gör oss lärda. 
Funderar man länge på att göra en sak blir den ofta 
ogjord. 
De flesta människor är lätt att underhålla – sätt dig ner 
och lyssna på dem ! 
Det vi gör för andra betyder mycket men vi får sällan 
veta det. 
Man bör låta kalorierna stå, annars sätter de sig. 
Normalt är den svenska sommaren något kallare än 
normalt. 
Ordet ”spara” används alltid i annonser för att locka 
folk till att spendera. 
Att sätta gränser är ett sätt att visa att man tycker om. 
Det är bättre att ta ut glädjen i förskott än att inte gläd-
ja sig alls. 
Senare blir ofta för sent. 
Livet är en liten glimt mellan två  
evigheter. 

En sommarbetraktelse av Pia Hedfors 
Vatten, vatten, bara vanligt vatten…  

Detta är Heby BK:s stora appellplan, fredagen 10/7 
och regnet har bara öst ner. Jag åkte upp för att träna 
och detta var det som mötte oss. 
Jag har spanska vattenhundar, så ingen var gladare än 
dem, de fick en härlig lekstund. 

 
Hundar är ju lite motsägel-
sefulla, de kastar sig i vat-
tendrag och sjöar men när 
det öser ner söker de skydd. 

Så här såg det ut hemma 
hos oss, en av de riktigt 
regniga dagarna.  

Här har de tagit skydd under 
äppelträdet, säga vad man 
vill, men de är ganska upp-
finningsrika. 

Var rädd om din stund på jorden ! 

Så här ser det ut när det är som bäst, 
hos oss. 
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Startskottet på en Agilitykarriär har skjutits! 

 

Text: Alva Götesson. Foto: Cissi Eriksson 
Alva, Diaz och Agility 

Hej jag heter Alva och min hund heter Diaz.  
 
Jag delar honom med min mormor. Nu ska jag berätta om hur det var att gå ny-
börjarkurs i Agility med honom! 

När vi hade kört några gånger kom Diaz på att tunneln var hur kul som helst! Jag 
tränade på att skicka in honom i tunneln på längre och längre avstånd.  

Diaz lärde sig snabbt att han skulle sätta sig ner på kontaktfälten på A – hindret och balansen. Om han inte satt 
sig ner i början och slutet på kontaktfälten så var det bara att säga ”app app” så satt han sig ner. 
Fast det var en massa andra hundar, med mer eller mindre bra lydnad så tittade Diaz på mig när jag handlade 
(visade vart han skulle) honom. Diaz tyckte jag och Agilityn var roligare än en massa andra hundar, därför 
blev jag och Diaz ett team snabbt! 
På avslutningen hade vi en tävling och Diaz var jätteduktig! Vi hade som mål att slå mamma och Gustav (som 
också är en perro och är pappa till Diaz) på avslutningen. Det gick väldigt fort!  

 
 
Diaz och jag slog mam-
ma och Gustav!  
Jag och Diaz knep and-
raplatsen, och Diaz visste 
direkt vilket pris han vil-
le ha! Bollen såklart!  
I höst blir det fortsätt-
ningskurs.  

 
Farsan får känna sig be-
segrad!  
Nu säger jag och Diaz 
tack för att vi fick berätta 
vår historia för er! Hop-
pas vi hörs igen! Kram 
från en busig tonåring och 
en busig lillmatte! 

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 
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På agilitykurs med IDA – sett från en sida... 
Text och foto: Cissi Eriksson  

I våras gick min dotter Alva en nybörjar kurs i agility 
för Ida Samuelsson, med hennes halva hund Diaz. - 
Mormor äger andra halvan. (Den främre för den kos-
tar mer, där man stoppar in maten…) Jag - i egenskap 
av mamma, chaufför, väskbärare, bajsplockare samt 
hundhållare fick äran att följa med och delta i kursen 
från sidan av. Här kommer min upplevelse från detta 
äventyr; 
 
De nya kursdeltagarna samlades i klubbstugan en bur-
rig vårkväll för lite praktisk information och teori i 
väntan på den riktiga vårvärmen… tillslut lyckades 
alla kurstimmar pressas in i deltagarnas almanackor 
och med det klart va det dags att köra ”på riktigt”. 
På en ganska upptorkad agilityplan samlades Alva 
med sin vattenhund Diaz, tillsammans med utställ-
nings och valpkurskompisen  - Felicia med petiten 
Hedvig, Mari med westin Harry, Cattis med den halvt 
friserade dvärgschnauzern Nelly,( som blev färdigsty-
lad under kursens gång och blev en riktig pingla)  Jan-
nica med bebis i magen och den livliga jack russeln 
Tilda, AgilityMias kusin Angelica med den rutinerade 
hunden Wilma och så Maggan med den lurviga eurasi-
ern Coffee.  
 
Kursen startades på klassiskt vis såklart från början 
med de mest grundläggande, hopp och tunnlar. Det 
gick som smort. Indelade i mindre grupper sprang hun-
darna glatt ut och in genom tunnlarna, studsade över 
hindren fram och tillbaka igen o igen! För att ibland 
när tillfälle gavs sticka iväg och morsa lite på en ny 
kompis som verkade intressant. Det är ju såå kul med 
agility, man vill liksom aldrig sluta. Så efter 2 timmar 
stod mest de stackars nybörjar vännerna och tittade i 
kors på sina mattar… Dock nöjda och belåtna!  
 
Slutsats efter lektion 1: Man bör även träna kontakt 
och passivitetsträning på agilitykurser…  
 
Följande gånger övades det på kontaktfält, däck, samt 
det omöjliga vänster OCH höger styrning. Redan efter 
en lektion satt samtliga ägare fast vid hundens högra 
sida, Ida försökte tappert lägga banorna spegelvänt 
men alla lyckades skicklig efter de första hindren smita 
tillbaka till den bekväma hemmasidan. (Då man har 
sin hund på vänster sida)  
 
Så slutsats efter lektion 3: Förbjud vänsterstyrning på 
alla agilitykurser, det verkar va en medfödd förmåga 
som ej behöver tränas på…  
Deltagarna, hundarna, Ida, gruppsammanhållningen 

fortsatte att utvecklas. 
Vi lärde oss att någon 
måste koka kaffet för att 
det ska vara klart när vi 
är fikasugna.  
Hundarna lärde sig sla-

lom från båda håll, alltså både från rätt håll och fel håll 
- ur ett vänsterstyrt perspektiv.  
Jag lärde mig att skruvkrokar är omöjliga att få ner i 
backen på agilityplanen. Vi lärde oss att leksaker är 
bra alternativ till godis, att två hanhundar kan mötas i 
den långa tunneln utan att ryka ihop. Vi lärde oss att de 
flesta hundar vill springa jättefort i banorna, vilket led-
de till att deras ledare fick träna på att gööörrraaa baa-
annnorrrnnnaaa iiii slooowmoooootiooon, vilket va 
jätte svårt.  Maggan  finpromenerade fram över planen 
för att Coffee inte skulle forcera hindren precis som 
hon själv ville.  
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Tillslut va alla kurstimmar vips gjorda och bara dub-
belpasset en lördag med korvgrillning och avslut-
ningstävling va kvar. Vi hade redan i april bokat in en 
dag då det skulle vara minst 25 grader varmt och ste-
kande sol, för det tyckte vi skulle passa bra när vi 
skulle springa en lååång bana på så få sekunder som 
möjligt för att sen få sätta oss ner och värma oss vid 
grillen… Och vi lyckades! Sett från sidan var det inte 
riktigt samma ihärdighet på kursdeltagarna den här 
dagen som vid första kurstillfället, men de lyckades i 
alla fall hälla i sig tillräckligt med vätska för att kunna 
coacha sin hundar genom tävlingsbanan.  
 
Slutsats efter avslutningen: Alla hundar har blivit jät-
teduktiga och kommer att bli ett hot på KM! Korv 
smakar gott i stekhet sommarvärme och Ida är en yp-
perlig agilityinstruktör!!! 
 
Dagen avslutades med trötta hundar som fick vila me-
dan de tvåbenta målade de nya agilityhindren som så 

passande fraktats upp till klubben denna dag…  
 
Jätte tack Ida för den här upplevelsen! En viktig 
egenskap hos en instruktör är ju att alla ska känna sig 
sedda, välkomna och lika mycket värda, den egenska-
pen har du!  
Till alla deltagare på kursen; Varmt välkomna upp 
att träna med oss andra i höst, ni ligger inte långt ef-
ter!!! Självklart ses vi på KM:et där ni såklart ska stäl-
la upp!  

Bilden är lånad från Emmas hemsida 
www.nattlejonet.se 

TEMADAG FLYBALL  
 
Instruktör: Emma Berg 
 
Söndagen den 17 okt. kl. 10.00 -  
Med 5 deltagare kör vi fram till lunch, med 10 
deltagare till eftermiddagen. 
 
Hunden ska på en rak bana ta sig över fyra hinder, 
utlösa flyball-lådan, ta bollen och hoppa tillbaka 
över hindren. I Sverige är banan 20-25 m lång och 
det är tre-fyra meter mellan varje hinder. Flyball-
lådan är utrustad med en platta som hunden ska 
trycka på med tassen, då utlöses en mekanism som 
skjuter ut bollen som hunden sen ska fånga och 
lämna till sin förare.  
Denna temadag passar alla men kräver att du ska 
kunna ha din hund lös när den jobbar. 

KURSDAX  

Anmälan till hebybkutb@hotmail.com eller ring 
Yvonne tel. 0292-31122.  
200:- / deltagare betalas till klubbens BG 5726-
4665 efter bekräftad plats. Icke medlemmar 
300:- i mån av plats. 

Hej! 
Jag heter Anna Raud Jansson och är nu agilityans-
varig. Det tycker jag ska bli jättekul och jag hop-
pas att det kommer att finnas mycket agility-
aktiviteter den här hösten.  
Jag har en liten Tea, en westie, som tävlade i Ti-
erp nu den 1 augusti. Vi har inte hållit på med agi-
lity så länge, Tea och jag, och jag är inte purung 
så jag var mycket stolt över att Tea hoppade över 
några hinder och inte sprang fram till domaren 
fast hon var på väg…Jag kom flåsande efter men 
det var roligt, och det är väl det viktigaste, eller 
hur? 

 Är det något du undrar över, vill diskutera eller 
har idéer, eller bara spåna fram nya saker vi kan 
göra, hör gärna av dig per e-mail eller hemtel: 
0292-305 95. 

 

Foto: chrillphoto.se 
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KM  

Agility lördag 5 sep 
 Lydnad söndag 6 sep 

Söndag 4 okt 
Bruks heldag 

Stort prisbord  
Alla ger ett pris! 
Alla får ett pris! 

Lördagen 5 september klubbmästerskap i Agility  
 

Agility delas i två KM. 
Stora Agility KM för vuxna och Lilla Agility KM för barn upp 
till 13. 
I agility anordnas även en liten tävling utanför KM:et för dig 
som bara vill prova på att ta din hund runt en bana, då är alla 
hjälpmedel tillåtna. 

Söndagen 6 september klubbmästerskap Lydnad  

Söndagen 4 oktober klubbmästerskap i Bruks 

 
Reger för KM finns i klubbstugan. 
Generellt tävlar du i din ordinarie klass.  
Proven genomförs enligt endomarsystem. 
I bruksets skottmoment utgår skotten. 
Löptikar har rätt att delta men får av praktiska skäl gå sist. 
Även du som har oregistrerad hund får delta.  
KM priserna delas ut i samband med årsmötet. 
Anmälningstid: 4 dagar före resp. tävling. 
Anmälningsavgift: Medtag ett pris till prisbordet (behöver inte vara till hunden) värt minst 25 kr, ett 
pris per start. 

Välkommen med din anmälan eller om du vill vara funktionär till: 
 
Agility: Anna Raud Jansson  tel. 0292-305 95 eller mail: hebybkag@hotmail.com 
Lydnad: Yvonne Höglund tel. 0292-311 22 eller mail: hebybkutb@hotmail.com 
Bruks: Marie Sverin tel. 0292-509 23, 0763 463 692 eller mail: marieteams@hotmail.com 
 

KLUBBEN BJUDER ALLA DELTAGARE OCH FUNKTIONÄRER PÅ LUNCH! 

Du som inte vill tävla har minst lika roligt på ett 
KM som funktionär. Var tävlingsledare, laga 
maten, fixa banor, vara domare, skrivare, ja det 
finns många sysslor att hjälpa till med. Anmäl 
dig till det KM:et du vill vara med på! 

Missa inte årets kanske roligaste dag 
på klubben! Alla hjälps åt med att 
genomföra KM:et. 

Nytt för i år! 
Lilla Agility KM 
 
Barn upp till 13 
tävlar i en egen  
KM-klass! 
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Text och foto: Anki Juthberg 
Rapport från en uppfödare 

  

Efter ett helt liv med 
hundar - eller nåja, 
mina 30+ år med 
dem i alla fall – och 
efter att ha hittat 
”min” ras, så växte 
en önskan om att bli 
uppfödare fram.  
 

Missförstå mig inte nu. Jag älskar hundar av alla de 
slag! Jag har idag tre raser själv och har haft ytterliga-
re sex raser tidigare, men det är något speciellt med att 
hitta den där rasen som liksom griper tag i en lite ex-
tra, eller hur?  
I mitt fall är det Australian Shepherd. Precis allt med 
den rasen passar mig som hand i handske; tempera-
mentet, mentaliteten, storleken, pälsen, arbetsviljan, 
utseendet… Egentligen är det ett ganska lustigt påstå-
ende, med tanke på att rasen inte är särskilt homogen i 
Sverige. Det vill säga, en aussie från vissa linjer/
uppfödare kan både se ut och bete sig rejält annorlun-
da mot aussies från andra linjer.  Men ändå. I love 
them!  
2003 hade jag min första kull i rasen, och sedan dess 
har det blivit några till. Nyligen föddes min fjärde 
kull. Jag har en liten uppfödning, och vill känna att jag 
hinner med att hjälpa och finnas till hands för alla 
mina valpköpare under hela hundens liv, därför kan 
jag inte ha kull så ofta. 
Det är inte så många saker i livet som får mig att kän-
na - och växla mellan! - så många olika känslor på en 
och samma gång, som att vänta på smått till valplådan. 
Ni som någon gång varit med om det på ett eller annat 
vis, vet precis vad jag pratar om, eller hur?  
 
Man är förväntansfull! Så klart! Att få valpar är spän-
nande som sjutton, och både jag som uppfödare och 
de som tidigt tingat valp ur den kommande kullen 
drömmer ju om att alla valpar kommer att bli åttafaldi-
ga champions, minst! Planerna är stora och många och 
tilliten till de små är så totalt gränslös. Ni känner sä-
kert igen det också, för vilken hundägare tänker inte 
så om sin lilla valp?  ”Vi ska träna det och det, och 
åka hit och dit och tävla, och så är det ju Stora Stock-
holm och klubbmästerskapen och LP:n och agilitypin-
nar och uppflyttningar och korning och MH och…”  
Allt vill man göra! 
 
 Man är också orolig! Det är ju faktiskt långt ifrån 
självklart att allt kommer att gå riktigt bra med valp-

ningen och valparna – för att inte tala om tiken! Det 
kan vara värkarbete som inte fungerar som det ska, 
eller en valp som inte kommer ut som den ska, eller en 
svag valp som är svår att ”få fart” på, kanske t.o.m en 
dödfödd liten stackare. Problem som i bästa fall går att 
ordna hemma eller åtminstone leder till ett komplika-
tionsfritt kejsarsnitt på Strömsholm, men som i värsta 
fall leder till - hua! - förlorad valpkull eller tik… 
 Mamma till just den här kullen är dessutom en hund 
jag lånat från en underbar finsk kennel och alltså inte 
äger själv – ännu en orsak till oro, det får ju absolut 
inte hända tiken något! 
 
Man är stressad! Över allt som ska kommas ihåg och 
allt som ska göras! Finns allt hemma? Förvarna veteri-
nären. Hålla regelbunden kontakt med otåliga valpkö-
pare som väntar ivrigt och har tusen frågor. Skärma av 
ett rum i huset så att de andra hundarna inte stör tiken 
som ska ha valpar (välsignade kompostgaller, säger 
jag bara!) Dubbelkolla att försäkringen är ok. Förbere-
da sig på jobbet så att man kan vara lite ledig med de 
små sedan…  

 Man är otålig! 
58 – 65 dygn är 
normalt, men 
det är klart att 
på 59:e dygnet 
börjar man und-
ra ”ska det ald-
rig bli några 
valpar?!” Hihi!  
 
Betänk dock 
här att man som 
uppfödare pla-
nerar en kull 
kanske ett år 

innan det ens är dags för parning, i detta fall längre 
ändå.  
 

17 dagar gammal - nu tränas det för fullt 
på att kunna stå upp! Bakbenen är svå-
rast... 
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Man är lite irriterad! ”Tyvärr, jag kan inte följa med 
på Ålandskryssningen, det kommer valpar den helgen”   
”Nä, jag har inte anmält till den tävligen för att…”  
”Sorry, just den kursen kan jag inte ta hand om för 
att…”   Vissa dagar känns det verkligen som om man 
har tryckt på paus-knappen i sitt eget liv, för först 
måste ju valparna komma. 
 
Man är trött! Av allt man vill få gjort innan valparna 
kommer, men framför allt av att man de sista dagarna 
sover halvdåligt! ”Är det dags nu?” Nähäpp, inte 
det… ”Men NU?”  Nähäpp.  
 
 Man är jätteglad! Äntligen ska det bli valpar igen! De 
är ju så söta och luktar så gott och den här gången kan 
jag spara en här hemma, hurra!  

Så kommer då äntligen den där dagen med stort D…  
Tiken börjar flåsa lite ansträngt, och huttrar lite när 
kroppstemperaturen sjunker med en hel grad inför 
valpningen. Hon vill inte ha mat, blir väldigt beroende 
av sällskap och stöd, och börjar böka runt i valplådan. 
Krafsar, drar och biter i tidningarna och handdukarna 
som ligger där.  
När jag tar ut henne för att rasta lite snabbt i trädgår-
den, så vill hon bara leta efter ställen att gömma sig på 
– gärna genom att krypa in under en byggnad eller 
altangolvet. Det är inte bra att låta henne göra det, för 
det är inte alls säkert att man kan få ut henne sedan!  
 Efter ungefär tio timmars allmän oro och rastlöshet 
från tikens sida, så går plötsligt vattnet. Då är det 
mindre än tolv timmar kvar till dess första valpen 
föds. Har man tur går det snabbt, men oftast blir det en 
lång natt… Känslor! Glad, lite orolig, förväntansfull, 
trött, glad, otålig, orolig, jätteglad igen!  
Tiken blir mer och mer flåsig och bäddar frenetiskt, 
och så plötsligt är första valpen här!  
Klockan är 00.30, och nu är det riktigt spännande! Går 
det bra för tiken? Japp! Åh, vad blev det? Färg? Kön? 
Vikt? Pigg och stark? Jodå, det är en rödvit hane på 
hela 397 gram, en bamsekille!  

Fem minuter senare kommer en tik, efter ytterligare 20 
minuter en hane till…och sedan en till… och en till… 
 Alla livskraftiga och pigga, alla med olika färger! Un-
derbara! Tiden går, plötsligt är klockan 05.30 men 
trots att jag inte sovit en blund är jag inte trött alls. 
Adrenalin är bra ibland. 
  

 Hur det gick? Dagen D blev i mitt fall den 11:e juli. 
Två tikar och sju hanar, en stor kull. Mamma Katti 
skötte sig jättebra, och har fortsatt att sköta om de små 
på bästa möjliga vis. Hon är en fantastisk mamma!  
 Snart är det dags att börja tänka på allt praktiskt, ni 
vet. Pappersarbete, boka ögonlysning, hitta de där bäs-
ta hemmen åt de två som ännu inte är tingade, bestäm-
ma datum med valpköpare som vill hälsa på och välja 
valp, se till att valparna får lagom många och lagom 
svåra utmaningar under sina åtta veckor hos mig för 
att utvecklas på bästa sätt…  
 Men just nu njuter jag bara. Njuter av att allt gick så 
där bra som man hoppades. Njuter av att se stoltheten i 
Kattis ögon när hon sköter om sina små. Njuter av lju-
den från de frenetiskt diande små liven. Njuter av att 
vara uppfödare.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mamma Katti med delar av kullen , 4 veckor gamla - 
och hungriga!  

Labossie´s Boogie-woogie på bus-humör!  

Med en sådan svart "lapp" för ögat borde man kanske 
heta... Pirat? 
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Heby BK:s första officiella agilitytävling 2 aug-09 klass 1 och 2, agilityklass och hoppklass. 
De flesta av bilderna är från hoppklass 2 large hundar då jag tog ledigt från sekretariatet för att kunna fota.  
Alla bilder samt resultatlistor finns på hemsidan www.hebybk.se  

Efter täv-
lingen lasta-
des bilen 
med alla 
våra hinder, 
det var med 
precision 
Irene fick in 
allt. Tack 
för att du 
fixade trans-
porten! 
 
Foto: Y.Höglund 
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Heby BK gratulerar alla som nåd-
de pallen och tackar alla deltaga-
re, domare, TL och funktionärer. 

Välkomna tillbaka nästa år! 
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Ja, ungefär så många fotografier måste ni med-
lemmar skicka in om det ska bli en  

Nu är det hög tid att peta ut minneskortet ur digi-
talkameran och tömma det på fina hundbilder och 
skicka in dessa till redaktionen. (OBS, speciell e-
post adress, se nedan.) 
Bilderna bör vara på minst 1000 px med bra skär-
pa. Gärna större, men se till att varje mail inte 
innehåller mer än max 5 Mb, skicka i så fall flera 
mail. Endast hundar (+ ev. andra djur) på bilder-
na, inga människor. Aktiva hundar, snygga hun-
dar, stora hundar, små hundar, hundar vid speci-
ella tillfällen, framgångsrika hundar, hundar med 
kompisar...från alla årstiderna! 
 

En viss bildredigering kan göras och vi förbehål-
ler oss rätten att beskära bilden om det krävs. 
Uppgifter som skall medfölja bilden är hundens 
namn, ras eller blandis samt fotografens/ditt 
namn, (om du skickar in någon annans bild så 
måste fotografen gett tillåtelse för detta). 

Den medlem vars bild väljs ut att pryda kalen-
derns framsida belönas med en kalender. 
 

Bilderna kan också komma att användas till hem-
sidan och/ eller i RRR-apport. Heby BK förbehål-
ler sig rätten att fritt använda inskickat material, 
självklart med fotografens namn angivet. 
 

För er som inte sett tidigare års kalendrar, så är 
det även en hundnamnsdagskalender, vill du vara 
säker på att din hunds namn är med, titta i kalen-
dern som hänger på klubben i köket eller skicka 
ett mail och tala om vad din hund heter! 
 

I år trycker vi endast så många kalendrar som be-
ställs för att undvika osålda kalendrar som belas-
tar klubbens ekonomi, alltså ska du ha en kalen-
der så måste dessa beställas i förväg.  
För de medlemmar som beställer och skickar in 
bilder till kalendern, prioriteras deras bilder.  
Kalendern kommer att vara leveransklar innan jul 
så det är ett jättebra tips på julklapp till alla hund-
vänner. Leverans på klubben (glöggkvällen) eller 
via post. Trycks i färg, vikt A3-format. 
Priset blir som förra året, 120:-/st + ev. pack/
porto 20:-/st. 

måste vi ha din beställning och dina bilder, gärna 
tidigare då redigering och layout tar sin tid. Vänta 
alltså inte, börja skicka bilder redan nu!!!  
Bilder och beställning görs via e-post: 

Har du inte mail går det bra att ringa 0292-31122 
OBS! Om intresset skulle bli för dåligt kan vi inte 
göra någon kalender!  

 

100 hundar sökes! 
Text: Yvonne Höglund 

Så här såg framsidan ut på årets kalender. Det var 
Chrillphotos otroligt fina och fartfyllda bilder som fick 
pryda framsidan. 

Resultat på ”Klubben efterlyser…” i förra numret. 
Redaktionen är utökad. Jättetrevligt när medlem-
mar erbjuder sig att hjälpa till, denna gång var det 
Anki Juthberg som erbjöd sig att skriva till RRR-
apport och det har hon redan börjat med till detta 
nummer. Karin Ström har varit sjuk och har av 
den anledningen inte kunnat skriva något alls. 
Krya på dig Karin! 

Anna Raud Jansson tar över ansvaret för agility-
sektorn och vi önskar henne lycka till! 
Dessvärre har ingen visat intresse för att ta över 
utbildningssektorn, men vi hoppas på att hitta nå-
gon med nya friska idéer under hösten. 
PR Info har inte heller fått någon ansvarig. 
Så ni som funderar… hör av er till vem som helst 
i styrelsen! Ni behövs! 

Senast den 1 oktober  

Heby BK:s Kalender 2010! 

yvonne@tassit.se 
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Under vårterminen hölls i vanlig ordning en valpkurs 
i Heby BK:s regi, denna gång med Yvonne Höglund 
som instruktör. Nio glada hundägare anmälde sig till 
och startade på valpkursen, och med ett ekipage som 
avbröt kursandet var de åtta stycken som avslutade 
densamma! Hundraserna varierade på ett härligt sätt 
– där fanns bland andra border terrier, australian 
shepherd, schäfer och riesenschnauzer – alla med lika 
entusiastiska förare, ivriga att lära och träna!  
Jag har pratat med några av deltagarna och Yvonne 
för att få lite mer info om vad de pysslat med på sin 
kurs!  
 

Även om kursupplägget delvis är bestämt i förväg, 
tex att träffarna ska vara 8 tillfällen á 2h 15 min samt 
delar av kursinnehållet, så blir ju en kurs alltid unik 
eftersom kursarna är med och formar innehållet med 
sina specifika frågor och intresseområden. Yvonne 
säger själv: ”Min målsättning som instruktör är att ge 
dem tillräcklig kunskap och förstå verktygen så att de 
kan fortsätta träna samt att vara världens bästa husse/
matte som är den roligaste att leka med och som har 
det godaste godiset för hunden i alla lägen”.  
När jag hörde talas om allt de hunnit med att göra 
under kursen, så låter det som om hon lyckats bra 
med det! De har varit i Östaskogen och provat på per-
sonspår, de har testat agility och rallylydnad och de 
har övat på grunderna i allmänlydnad, och alla är de 
överens om att det sämsta med kursen var att den har 
tagit slut…  Samtliga deltagare har redan anmält in-
tresse för en fortsättningskurs i höst – gott betyg, må 
jag säga!  
 

Yvonne har varit medlem i Heby BK i drygt tre år, 
och var innan dess aktiv i andra klubbar. Hon har job-
bat som instruktör i snart 10 år nu och med den erfa-
renheten föll det sig naturligt för henne att erbjuda 
sina tjänster som utbildningsansvarig för Heby BK.  
Hon är inne på sitt tredje år som prisad HUS-ansvarig 
för klubben, men behöver en paus nu och hoppas att 
någon eller några tillsammans vill ta över facklan 
från och med årsskiftet. (Hör jättegärna av dig till 
Yvonne om du/ni kan tänka er att ställa upp ett tag) 
 
En av de som gick Yvonnes kurs, Anneli Östlund-
Larsson, anmälde sig till denna kurs eftersom hon 
både kände Yvonne sedan tidigare och har gått kurs 
för henne tidigare. Anneli har och har haft flera andra 
hundar, och gick valpkursen med sin yngsta nya stjär-
na, Dolly.  
När jag frågade henne vad som är det bästa med 
Yvonne, svarade hon ”hon är så duktig och kan för-

klara bra, och man törs fråga om allt!”  
  

Man kan utan överdrift påstå att förkunskaperna och 
raserfarenheterna skiljer sig åt väldigt mycket bland 
kursdeltagarna! Det är jättehärligt, och leder ofta till 
bra, lärorika diskussioner.  
Ta Kenneth Persson, tex. Han har haft westies och 
kerry blue terrier i en massa år tidigare. Idag äger han 
en glad och busig riesenschnauzer som är dryga halv-
året gammal. När jag kommenterade detta och sade 
att han ju då har mycket erfarenhet av att ha hund, 
svarade han ”tja, fast det är 27 år sedan jag hade 
hundvalp senast!”Man lär sig hela tiden något nytt! 
Kenneth berättade också hur tacksam han var över 
Heby BK:s (läs: Yvonnes) snabba svar på hans för-
frågan om kursplats: ”Det tog bara en dag så hade jag 
svar!” Det är god service naturligtvis, men framför 
allt god medlemsvård!  
 

 Något som verkligen visas i klarspråk när man pratar 
med nya kursare så här, är hur viktigt det verkligen är 
att en klubb kan erbjuda kursplatser så som Heby BK 
gör! Det blir inkörsporten till både medlemskap i 
klubben, nya kunskaper, nya vänner och nya trä-
ningsformer. Hur ska man annars lära sig vad agility, 
sök och rallylydnad är för något?  
 

 De flesta blev medlemmar inför kursstarten 
(medlemskap är ju ett krav för att få gå kurs hos en 
brukshundklubb) men säger samtidigt att de blivit så 
väl bemötta och träffat så många trevliga människor 
vid klubben att de tänker fortsätta vara medlemmar! 
Anneli Ö. Larsson berättade med ett skratt hur hon 
deltog på äventyrsstigen, men gick vilse och hamnade 
på ett nudistbad! Historien förtäljer dock inte hur hon 
blev bemött, fullt påklädd och med en busig border 
terrier i kopplet…  

 
 
 

 

Text: Anki Juthberg 
Nya medlemmar i farten 

Ett gäng härliga kursare! Övre raden: Marianne Rutström, 
Veronica Hageus, Ann Ljungberg, Gun Karlsson, Clary 
Carlsson. Undre raden: Anneli Östlund-Larsson, Kenneth 
Persson, Helena Linder. 
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KALLELSE TILL MEDLEMSMÖTE 

och årets ”stormöte” med 2010-års inriktning 
 

 Söndag den 25 oktober kl. 15.00 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.  Planering för 2010 
 
9.  KOMMITTÉER och SEKTORER  
  
  a) utbildningssektorn    
  b) tävlingssektorn 
  c) köks- och festkommittén       
  d) lägerkommittén 
  e) PR-info kommittén 
  f) rasutvecklingssektorn  
  g)  redaktionskommittén 
  h)  agillity 
  
10.  Övriga frågor. 
 
11.   Mötet avslutas.  
  

OBS, VIKTIGT! 
 
Visst vill Du vara med och på-
verka klubbens inriktning mot 
2010? Kom då på medlems-
mötet! 
Medlemsmötena är till för 
medlemmarna. 
 
Boka redan nu söndagsefter-
middagen den 25 oktober i din 
kalender! Det är du som med-
lem som ger förslag på vad 
klubben ska göra nästa år. 

Styrelsen hälsar 
just Dig  Välkommen!! 

 




