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Styrelse och övriga funktionärer 2010 
   

Ordförande Annica Boström 0292-714 40 
   0705-73 55 66 

Vice ordf Suzanne Skoglöv 070-2990492  

Kassör Gunilla Sundelin 0292-411 20 

Sekreterare Anna-Karin Ruudh 0730-345 082 
     
Ledamot Margret Berggren Hjalmarsson 0224-603 44  

 Margareta Arvidsson 0292-30493 

Suppleant Cecilia Deckel 0735-34 34 79  

  Anna Pettersson 0736-554410  
      

Revisor Ulf Sundqvist 0292-440 04 

  Eva Sundqvist 0292-440 04 
      

Revisorsuppleant Maud Stavenor 0292-300 56 

  Merja Runeklev 0224-306 05 
      
Valberedning 
Sammankallande: Mats Lund 0292-200 39 

 Lena Salestedt 0224-610 34 

  Anki Juthberg 0224-180 61 
    
Tävling Marie Sverin 0292-509 23 

Utbildning Margret Berggren Hjalmarsson 0224-603 44  

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 

 Margret Berggren Hjalmarsson 0224-603 44  
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 0224-304 26 

 Camilla Widén 0224-963 14 

 Mia Fornesten 0224-631 64 

Agility instr. Karin Johansson 0224-913 30 

 Carolina Pettersson 0706-73 79 42  

 Ida Samuelsson 0224-310 05 

 Yvonne Höglund 0292-311 22 

Rallylydnadinstr. Carolina Pettersson 0706-73 79 42  

Läger Lena Salestedt 0224-610 34 
   

Agility Malin Enberg 0730-55 27 09 

 Nathalie Ekbom 0736-92 01 70 

Rasutveckling Nina Söderström 0224-613 20 
   

Kök & Fest styrelsen  

PR/Info styrelsen  

Webbmaster Michael Isberg 0292-311 22 

Redaktionen Yvonne Höglund 0292-311 22 

 Anki Juthberg 0224-180 61 

 21 April - Medlemsmöte: kl. 19.00  
(dagordning sid 30 i tidningen) 

 

Klubbstugan 
Blå Mörkret 

Välkommen! 

Medlemsavgifter 2010 
  
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 2010 
   
Januari   
Februari 11 Årsmöte 19.00       
 15 Manusstopp RRR-apport nr.1 

Mars 1 Instruktörsmöte 

  Kursstart v.14 

April 7 Start onsdagsträningen 19.00 

 21 Medlemsmöte 19.00 

 25 Städ– och fixardag. 10.00 

Maj 1 Sök lägre och högre klass. Heldag 

 2 Lydnadsprov I - III. Heldag 

 15 Manusstopp RRR-apport nr.2 

 12-16 Träningsläger. Heldagar med övernattning 

 23 Spår och Sök Appellklass. Heldag 

Juni 12 KM + grillkväll 

 13 KM 

 19 DM - Uppland. Heldag 

 20 DM - Uppland. Heldag 

  27 Äventyrsstig med hund. Heldag 

 29 Prova-på Agility. Kväll 

Juli 3 Spår lägre och högre klass. Heldag  

 3 Grillfest. Kväll 

 4 Spår elit klass. Heldag 

Augusti 1 Manusstopp RRR-apport nr.3 

  Kursstart v.34 

September 9 Medlemsmöte 19.00 

 18 Agility off. klass I, hopp- och agilityklass x 2 

 26 Lydnadsprov klass I - Elit. Heldag 

Oktober 3 Skydds alla klasser. Heldag 

 24 Medlemsmöte - STORMÖTE inriktn. nästa år. 15.00 

November 13 Arbetsfest. 19.00 

 15 Manusstopp RRR-apport nr.4 

December 15 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 ca 160 st. 
Omslagsbild: Australian Shepherd. Foto: Yvonne Höglund 
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Nästa Manusstopp  
15 Maj!! 

E-posta eller ring oss! 

hebybkred@hotmail.com 
 

Yvonne Höglund tel. 0292 - 311 22 
Anki Juthberg tel. 0224 - 180 61 

Text: Anki Juthberg 

Trevlig läsning öns-
kar vi i redaktionen;  

Yvonne & Anki 

Redaktionen har ordet 

Visst är det härligt med ett nytt år?  
”I år ska jag minsann…” tänker man!  
Eller är det bara jag som tänker så? Nä, jag tror de 

flesta gör det – och det är ju underbart!  
 
Om du har avgivit nyårslöften om att diska oftare 
där hemma eller om att lära dig spela trumpet, då 
kan vi i redaktionen tyvärr inte hjälpa dig så värst 
mycket… Men om du bestämt dig för att 2010 ska 
bli det år då du äntligen når ditt mål eller delmål 
som hundägare/-tränare – då kanske det finns nå-
got vi kan göra för dig!  
Tala om för oss vad du skulle vilja läsa om i den-
na tidning, så törs jag lova att vi ska göra vad vi 
kan för att tillgodose önskemål som kommer till 
oss!  
Kanske en faktaartikel om något särskilt ämne? 
En hundrelaterad fråga som du skulle önska få 
svar på?  
Eller skulle du vilja läsa ett reportage om någon 
speciell person? Ju mer feedback vi får, ju bättre 
tidning kan vi göra för dig – så maila oss jätte gär-
na! 

Men just nu hoppas jag att du finner detta nummer 
läsvärt, så klart! Jag hoppas särskilt att du tar till 
dig det som skrivits om engagemang i klubben, 
det är så gränslöst viktigt för oss alla. 
 
I år ska jag minsann… komma ut på tävlingsba-
norna med mina hundar, i både det enda och det 
andra, har jag tänkt mig!  
Jag börjar med att åka till Falun en hel helg för att 
gå kurs och lapa i mig inspiration och nya kunska-
per.  
Senare i år händer det mycket skoj på Heby BK 
också, så… – 2010, här kommer vi! 
 

Skicka in en bra bild på din eller andras hundar så kanske 
den får pryda omslaget på vår fina tidning. Risken är annars 
att det endast blir Aussies vilket bara några få tycker är ok, 
nummer efter nummer. Så skicka in din bild! Minsta höjd 
2000 pxl, oredigerad. Tänk årstid, till manusstopp 15 maj 
kanske en fin vår eller sommarbild passar bra. 

 
Välkommen till 2010 års första nummer av RRR-apport ! 

Härlig vinterpromenad med flocken. Foto: Anki Juthberg 

”Här kommer vi!” Foto: B-M Juthberg 
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Annonspriser:  Helsida    350:- 
    Halvsida 200:-  
    Limpa      100:-     

 

För en mycket överkomlig kostnad når du ut till samtliga medlemmar i Heby Bruks-
hundklubb samt till andra klubbar. På webben läser alla som vill RRR-apport. 
Kontakta redaktionen (se sid 3) för mer information ang. annonsering i klubbtidning-
en. Vi hjälper dig med att göra annonsen! 

Ordförandeordet 
 
Det kom ett mejl från vår redaktör, med uppma-
ning att skriva ett nytt ordförandeord, ”Då blir 
medlemmarna glada” skrev hon. 
Nu är jag inte så säker på att Ni blir glada när jag 
skriver, och levererar tankar, för ingen kommen-
terar det.  
Jo det har hänt två gånger, (på 13 år) en gång fick 
jag skäll….. den andra gången beröm ”kort och 
bra ordförandeord du skrivit” det var den gången 
jag hade missat det, så då fanns det inget!  
Hur ska man tolka de? 
 
Nu har vi haft årsmöte, ett möte som kommer att 
gå till historien! 
Vad är det som händer? 
Nu ska jag bli lite seriös en stund. 
Då vill jag börja med att tacka för förtroendet att 
ännu ett år få vara Er ordförande, med allt vad det 
innebär. 
Sen vill jag än en gång tack mina avgående sty-
relsekamrater, Karin Johansson, Yvonne Höglund 
och Anki Broström för allt Ni har gjort för klub-
ben! 
Sen vill jag hälsa de nya, Margret Berggren Hjal-
marsson, Anna-Karin Ruudh och Anna Pettersson 
hjärtligt välkomna, vi är ett glatt och trevligt 
gäng, så jag tror säkert att Ni kommer och trivas. 
Sen vill jag uppmana alla om att vi måste hjälpas 
åt om vi ska få klubben och fungera, ibland känns 
det som ingen vill göra någonting, men alla har 
ändå krav på att det ska fungera. Nu är det ju inte 

så det fungerar, utan en del drar ett mycket tungt 
lass. Som ordförande så bävar jag för den dagen 
då några viktiga ”nyckelpersoner” ledsnar…..  
vad gör vi då, ska vi bara lägga ner då?  
 
När jag var ung, och fick frågan om jag ville sitta 
med i styrelsen, så kände jag mig mycket hedrad 
att få det förtroendet, vad har hänt, när nu för ti-
den nästan alla bara slår ifrån sig! 
 
Om jag är upprörd, nej det är ingen fara, jag är en 
rätt snäll människa som inte så ofta blir ”argsint”, 
känner mig som ett lamm om jag jämför mig med 
SBK:s generalsekreterare som just gått en kurs 
”Hur man hanterar sitt humör”. Detta trots att han 
får köra en Lexus, som vi medlemmar bekostar. 
 
Vi har som ni troligen redan vet bytt distrikt, så 
nu är de Uppland som gäller. 
Snart försvinner snön får jag hoppas, sen kommer 
koltrasten. 
Vi går mot ljusare tider. 
Har Du ris eller ros hör av dig 
 
Annica Boström 
reko@live.se 

Ordförande har ordet 
 

Vår kassör Gunilla Sundelin har ett 
viktigt meddelande: Fr o m i år ska 
alla medlemmar skriva ut sina egna 
medlemskort via SBK:s hemsida. 
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3 år i styrelsen och lika länge i utbildningssektorn, tänk vad tiden går 

fort när man har kul! 
Ja, för visst är det kul att jobba för att ens egen hemmaklubb ska funge-
rar, man känner att man är delaktig. Till hemmaklubben är dit man åker 
för att träna och träffa klubbkompisar, det är väl solklart att man vill dra 
sitt strå till stacken, eller? 
Egentligen borde alla medlemmar stå på kö för att få förtroendet och en 
plats i styrelsen eller en ansvarsfylld post i en sektor. Men så är det inte 
längre, som fler tycker som varit med ett tag, var det bättre förr? Eller är 
vi helt galna som tycker så här? 
Jag förstår dem som har hemmavarande barn, det har vi också haft, att 
de har sina behov som måste prioriteras, men jag förstår inte dem som 
hellre ligger på soffan och zappar mellan kanalerna och äter praliner i 
stället för att ägna sin klubb en timme någon kväll i veckan. 
Så låt nu 2010 bli ditt aktiva år och summera sedan vad du fick ut av 
det. Det ÄR utvecklande och det är DU som utvecklas. 
Nu har jag gnällt av mig. Tack för att du läste och inte vände blad. 
Vi var ju tre som avgick och vi fick ett jättefint diplom samt ett stort pa-
ket, Karins var väldigt konstnärligt inslaget i ett reklamblad, men det är 
tanken som räknas. Och tanken går självklart till arbetet vi lagt ned på 
klubben och till alla nya vänner vi fått när vi tänder ljusen, för det var tre 
mycket fina ljusstakar paketet innehöll. Tack! 
Nu är det ju inte så att vi tre slutar och flyttar till Jukkasjärvi, vi avgick bara ur styrelsen så jag för min 
del kommer jobba vidare med de andra uppdrag jag har. Med utbildningssektorn tills Maggan kommit 

igång och RRR-apport som jag tycker är jättekul att göra. Vi ses när snön smälter! /Yvonne/Yvonne/Yvonne/Yvonne    
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Rasutveckling 
 
Kontakta rasutvecklingssektorn - RUS om du vill låta din hund genomgå en Mentalbeskrivning - MH. 

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 gär-
na in på klubbens hemsida och läs om MH. 

Vi behöver följande uppgifter: 
 

Namn  
Telefonnummer 
E-postadress  
Hundens registreringsnummer  

All kontakt med RUS sker via 
 

hebybkrus@hotmail.com 

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. 

Ansvarig för RUS är Nina Söderström. Känner du 
att du vill bidra med något inom sektorn så ta kon-
takt med Nina. 

Ett gift par i 60-års åldern firade sin 40-åriga 
bröllopsdag på en lugn, romantisk liten restau-
rang. 
Plötsligt dök en liten vacker fe upp på deras bord.  
Hon sa: -"För att ni är ett exemplariskt gift par 
och för att ni är kärleksfulla mot varandra så 
kommer jag ge er båda varsin önskan." 
Hustrun svarade -"Åh, jag vill resa runt i världen 
med min älskade make." 
Den lilla fen viftade med trollspöt och -  poof! -
Två biljetter till Queen Mary II dök upp i hennes 
händer. 
Mannen tänkte efter en stund: -"Ja, detta är väl-
digt romantiskt, men ett tillfälle som detta kom-
mer aldrig igen. Jag är ledsen min kärlek, men 

min önskan är att ha en hustru 30 år 
yngre än jag." 
Hustrun och fen blev djupt besvikna, men en öns-
kan är en önskan. 
Så fen viftade med trollspöt igen och poof! ... 
Mannen blev 93 år gam-
mal. 
Sensmoralen i denna hi-
storia:  
Män som är otacksamma 
jävlar ska komma ihåg 
att även feer är kvinnor... 

Inskickad av Nina Grönlund 

Webbutik www.smycketorget.se säljer gamla smycken, namntaggar, stickat och virkat. Mjuka bollar till din hund. 
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Hej alla nya som gamla kursdeltagare! 
 
Nu är det sista gången jag skriver på denna sida.  
När lockande arbete kräver mycket av min tid har 
jag bett att få kliva av både styrelsen och sektorn. 
Efter 3 år med hårt arbete lämnar jag över hela 
ansvaret till Margret Berggren Hjalmarsson och 
massor med lycka till. Jag kommer att finnas kvar 
i bakgrunden tills ”Maggan” har blivit varm i klä-
derna och kommit igång med alla uppgifter som 
ligger på denna sektors ansvar. Det är ett tungt 
men roligt och utvecklande arbete och jag hoppas 
fler kan dra sitt strå till stacken och hjälpa till.  
E-postadressen hebybkutb@hotmail.com är nu 
”Maggans” e-post. 
Jag vill i och med detta tacka alla ”mina” kursdel-
tagare jag haft under dessa 3 år, minst två kurser 
per år samt temadagar, det har varit jätteroligt att 
se era hundar utvecklas samt lära känna er alla. 
Under detta år kommer jag endast att ha en tema-
dag i sök.  
Jag vill också tacka alla instruktörer för att ni stäl-
ler upp. Lycka till alla!      /Yvonne Höglund 
 
Vårens kurser startar vi i april mycket beroende 
på snösmältningen. Vi hoppas kunna erbjuda er 
följande kurser beroende på tillgång till instruktö-
rer. Valp- och allmänlydnadskurs kommer att pri-
oriteras. 
 
Valpkurs - Denna kurs är enligt många den vikti-
gaste kursen för hunden att gå.  
Det beror främst på att socialträningen är oerhört 
viktig när hunden är liten, att som valp träffa 
främmande människor och andra valpar/hundar 
under ordnade former. Men även att börja tidigt 
med lättsam lydnadsträning då inlärningen går så 
mycket lättare då hunden är valp. 
För valpar från 3 mån till 6 mån gamla. 
12-veckors vaccinationen skall vara klar i god tid 

före kursstart. 8 ggr 800:- 
Allmänlydnadskurs - Denna kurs passar alla 
hundar från 7 månader och är för dig som vill trä-
na i grupp och lära dig fostra din hund till en trev-
lig individ. 
Ett bra tillfälle att lära känna andra hundägare och 
kanske fortsätta att träna tillsammans efter kur-
sens slut. 8ggr 800:- 
Unghundskurs - Lydnadsträning för den unga 
hunden, från 7 mån. Kursen för dig som vill vara 
en aktiv hundägare. Flera tillfällen har vi nosakti-
viteter i skogen såsom personspår, sök och saklet-
ning. 8 ggr 800:- 
Tävlingslydnad - Lydnad till lydnadsklass I.  
För dig som har god grundlydnad och kanske vill 
börja tävla. Denna kurs kräver stort intresse och 
mycket träning. Avslutas med en liten tävling.  
8 tillfällen. 800:- 
Temadagar - kommer att annonseras på hemsi-
dan. Du får gärna anmäla ditt intresse till utbild-
ningssektionen. 

Utöver dessa kurser kan även annat ordnas, ha 
koll på hemsidan! www.hebybk.se 
 

 
 
 
 
 
 

Utbildning 

 

Vi samarbetar med Två moderna hundar som har en egen blogg.  
http://coffiebosse.blogspot.com/ 

Foto: Maggan Berggren Hjalmarsson 

Kursanmälan till e-post:  
hebybkutb@hotmail.com alt. ring Margret Berggren Hjal-
marsson tel. 0224-603 44, 0761-661095. 

Sök - Hunden vittrar in doften från en gömd per-
son med hög nos. 
Spår - Hunden går med låg nos och vittrar i spå-
ret 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 perso-
ner 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. 
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Tävling 
Heby BK:s officiella tävlingar under 2010 
 
1 maj   Bruksprov sök - lägre och högre klass 
2 maj   Lydnadsprov klass I, II och III 
23 maj  Appelklass spår och sök 
 
3 juli   Bruksprov spår - lägre och högre klass 
4 juli   Bruksprov spår - elit klass 
 
18 september  Agility klass I, Agility (2 tävlingar) och Hopp 
26 september Lydnadsprov klass I, II, III och elit 
 
3 oktober   Bruksprov skydds samtliga klasser  
 
Utöver dessa är vi även medarrangörer för DM i Bruks 19-20 juni.  
 
Helt inofficiellt är vårt Klubbmästerskap som i år går av stapeln 12-13 juni. Vi planerar även för en 
trevlig grillkväll den 12 juni. 
Var med och planera vårt KM! Vilka grenar ska vi ha, hur lägger vi upp det, kom med idéer för att 
KM:et ska bli en rolig tävling där alla kan vara med på något sätt. Vilka vill hålla i klubbens KM? 
 
Den återkommande och roliga tävlingen ”Äventyr med hund” är planerad som vanligt till sista sönda-
gen i juni, den 27:e i Östa. Kontakta agilitysektorn om du vill vara med och anordna. 
 
Ta fram din kalender och pricka in dessa datum! Vi måste hjälpas åt!! 
 
Visst är det kul att åka iväg på en väl fungerande tävling men man glömmer oftast bort varför tävling-
en blir så bra… jo, för det är många som lägger ned många ideella timmar! För DIN skull. 
Det finns många uppgifter att välja på beroende på vad för tävling det är. Tävlingssektorn kan berätta. 
 
Till vår agilitytävling behöver vi många!! Förra året var vi 10 st och fick slita rätt hårt, och då hade vi 
ändå hjälp av Tierps BK, i år ska vi klara oss själva och hoppas på att fler kan vara med och dela på 
arbetet. 
En del säger, -”men agility, det håller ju inte jag på med”!  
Men det är just det, det du tävlar i är det andra som jobbar för. ALLA  behövs, bara att välja på 
uppgifter i listan här nedan: 
Ta emot anmälningar och svara på tävlandes frågor, lägga upp startlistor samt lära sig programmet. 
Parkeringsvakter och tävlingsvärdar. 
Domare, tävlingsledare - dessa har vi inte inom klubben och måste boka, någon måste boka dessa. 
Sekretariatet behöver minst 2, här behövs datorvana! Tidtagare, 2-3 st. 
Ögon - du läser av vad domaren visar och meddelar till den som skriver. 
Hinderpersonal - många! Tältuppsättare, prisansvarig, prisutdelare. 
Inropare, koppelhämtare, kökspersonal m.fl. 
Det räcker inte med en uppsättning med personal, då alla behöver bytas av. 
Medlemmarna bestämde på ett medlemsmöte att Heby BK ska arrangera en officiell tävling, nu får vi 
fixa det också! Denna text kan också läsas på agiltysidan, så ingen missar att läsa! 
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Agility 
 

18 september  
skriv upp det datumet i din kalender och se till att du inte bokar in något 
annat. Då arrangerar Heby BK en agilitytävling för klass I-hundar för första 
gången på vår egen klubb. Egentligen är det tre tävlingar i en då vi har två 
agilitybanor och en hoppbana men bara för klass I. För er som inte är insatt 
så är det första klassen inom sporten. Man delar upp hundarna i tre storle-
kar, small, medium och large. Snabbt räknat blir det 9 startlistor att hålla 
reda på. Totalt kan det röra sig om mer än hundra startande, det säger sig 
självt att det är en stor sak att anordna en agility tävling, om än för endast 
klass I. 
Förra året hade vi en agility- och en hoppklass men för både klass I och II, 
med 220 anmälningar. Hoppas det framgår att det är en ganska stor sak att 
vara arrangör. 
 
Till vår agilitytävling behöver vi många!!  
Förra året var vi 10 st och fick slita rätt hårt, och då hade vi ändå hjälp av 
Tierps BK, i år ska vi klara oss själva och hoppas på att fler kan vara med 
och dela på arbetet. 
En del säger, men agility, det håller ju inte jag på med, varför ska jag hjälpa 
till då…?  
Men det är just det, det du tävlar i är det andra som jobbar för. ALLA  be-
hövs, bara att välja på uppgifter i listan här nedan: 
Ta emot anmälningar och svara på tävlandes frågor, lägga upp startlistor 
samt lära sig programmet. 
Parkeringsvakter och tävlingsvärdar. 
Domare, tävlingsledare - dessa har vi inte inom klubben och måste boka, 
någon måste boka dessa. 
Sekretariatet behöver minst 2, här behövs datorvana! Tidtagare, 2-3 st. 
Ögon - du läser av vad domaren visar och meddelar till den som skriver. 
Hinderpersonal - många! Tältuppsättare, prisansvarig, prisutdelare. 
Inropare, koppelhämtare, kökspersonal m.fl 
Det räcker inte med en uppsättning med personal, då alla behöver bytas av. 
Medlemmarna bestämde på ett medlemsmöte att Heby BK ska arrangera en 
officiell tävling, nu får vi fixa det också! Denna text kan också läsas på täv-
lingssidan, så ingen missar att läsa! 
 
Maila agilitysektorn och skriv upp dig på listan, då känns det lite tryggare 
inför denna tävling att vi redan nu kan se att klubbens medlemmar ställer 
upp. Maila: hebybkag@hotmail.com 
 
Vårens kurser och träningar kommer att läggas ut på klubbens hemsida. 
 

Agilitysektorn når du med e-post: hebybkag@hotmail.com 

Bilder från tävlingen 2009. 
Foto: Y. Höglund 
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Senaste nytt på Rally-lydnadsfronten 
 
Under hösten och vintern har det pågått en febril 
aktivitet i arbetet med att få Rally-lydnaden offi-
ciell även i Sverige. Det har varit konferenser, 
arbetsgrupper, remisser och diskussionsmöten i 
distrikten. För att inte tala om aktiviteten på rally
-lydnadslistan! Det är tur att hotmail har utökat 
sitt lagringsutrymme för man kan få upp till 20-
30 mejl per dag om någon postat en fråga/åsikt/
synpunkt som väckt reaktioner. Jag som aktiv 
utövare av Rally-lydnad (RL) tycker att detta en-
gagemang är otroligt roligt och jag måste redan 
nu inledningsvis skicka en stor eloge till Upp-
landsdistriktets representanter Tomas Sangheim 
och Agneta Hjelm för deras insatser. Tack!  
Vad är det då som debatteras så vilt? Jo, främst 
är det faktiskt själva momenten. En del vill se 
RL som inkörsporten till traditionell lydnad och 
kämpar därför för att få med ”lydnadsmoment” 
såsom apportering, framåtsändande mm medan 
andra vill att RL ska vara något helt annat och 
vurmar för flyt i banan och de vill absolut inte ha 
med några moment där hund och förare skiljs åt. 
Några är väldigt öppna och vill ta in nya moment 
som snurrar, slalom mellan benen och liknande 
medan andra är helt emot ”freestylemoment”. 
Alla är dock överens om att RL ska vara för 
ALLA så slalom mellan benen har helt utgått ur 
diskussionerna för det kan man inte utföra om 
man sitter i rullstol! En annan sak som får åsik-
terna att gå isär är moment på andra sidan, dvs 
fot på höger sida. De som är för detta har bl a 
som argument att detta är ergonomiskt bra för 
hunden vilket låter sunt i mina öron. Andra tror 
att det blir för svårt, men frågan är om det blir 
svårt för hunden eller för föraren?! 
Ytterligare en faktor som ligger bakom de livliga 
diskussionerna är att rallyn har tagit sig in i Sve-
rige från USA två olika vägar; dels via Danmark 
och upp genom Skåne och dels via Norge till 
Dalsland. Dessa två vägar har skapat två olika 
regelverk och skyltuppsättningar här i Sverige 
och trots att sporten är relativt ny så är det många 
som tycker att ”det är bra som det är”. Problemet 
är som sagt att det är på två olika sätt just nu…  
SBK tillsatte en arbetsgrupp vars målsättning har 
varit att skapa ett regelverk som gör att det är lätt 
att börja tävla i nybörjarklass, samtidigt som det 
skall vara utmanande att tävla i mästarklass även 
efter 5-7 år. De skriver även i remissen att de 
hoppas att tävlingar i Rallylydnad kan vara så väl 
en inkörsport för hundägare som inte 
tidigare tävlat, likväl som ett bra komplement till 

de som redan tävlar inom Svenska 
Brukshundklubben.  
 
Vad är det då som är nytt?  
Tidtagningen är borttagen eftersom den var orätt-
vis. En bernensenner är inte lika snabb som en 
bordercollie t ex. Det har blivit fyra klasser i stäl-
let för tidigare tre. Man har tagit bort styrningen 
av vilka moment som får förekomma flera gång-
er på en bana samt beteckningen ”stationära mo-
ment”, ingen skillnad i förarens rörelser i de oli-
ka klasserna (tidigare fick man ta något steg i 
nybörjarklass för att hjälpa hunden). Och natur-
ligtvis har det tillkommit ett flertal moment.  
 
Och när blir det klart då? 
Den 21:a februari var sista dagen för distrikten 
att skicka in sina remissvar. Sedan skall arbets-
gruppen sammanställa dessa och det slutliga för-
slaget skickas in till SKK. 
Målet är att vi som är aktiva inom Rally-
lydnaden skall enas om ett förslag som är SKK´s 
centralstyrelse tillhanda i juni i år för då blir Ral-
lyn officiell redan den 1/7 2011!  
 
Ni som vill veta mer om Rally-lydnad generellt 
eller om regelrevideringen kontakta mig på 
caro_pettersson@hotmail.com eller gå in på 
SBK´s hemsida eller www.rally-lydnad.se.  
Tack för ordet! /Carolina och (R)Alice  

 
  

 
 

I fortsättningsklass föreslås denna skylt, nr 215 ingå 
och i mästarklass, den svåraste klassen föreslås skylten 
nedan, nr 412 ingå. (Ej original, red.anm.) 
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Den 2:a december vid 18-tiden kom Philip in-
springande. 
- ”Mamma, jag tror att det är en varg nere hos 
Johnny och Karin (grannarna), den står utanför 
deras hus”. 
- ”Äh, det måste vara en hund”, svarade jag. 
- ”Men mamma titta ut, du måste kolla”.  

Jag tror inte mina ögon så jag går ut på stora alta-
nen, nu står den ca 4 meter från mig och luktar. 
Jag ropar lite på den för att se om den reagerar, 
den tittar upp på mig under 1-2 sekund sedan non-
chalerar den mig och fortsätter lukta och går om-
kring och markerar, den lyfter på benet och kissar 
där mina hundar brukar kissa, den kissar flera 
gånger på buskarna.  
Sedan går den rakt upp på vår grusgång, mot yt-
terdörren, jag går dit för att se vart den tar vägen, 
då avviker den och går ner mot grusvägen. 
  
Vilken upplevelse, en stor varg, den var hög och 

lång i kroppen, med mycket ljust i ansiktet, så jät-
tefin. 
Jag ringde polisen för jag känner ingen i jaktlaget 
runt omkring här. Straxt efter så ringer en kille 
som bor i närheten av Fjärdhundra till mig, han är 
anställd av länsstyrelsen som rovdjursspårare, jag 
fick berätta hur det var att träffa en varg så nära.  
Polisen kontaktade också länsstyrelsen och efter 
1/2 timme så ringer en kille som är ansvarig rov-
djurs "planerare". Han ville ju också höra hur det 
hade varit, jag hann ju ta 2 kort men tyvärr blev de 
alldeles svart, man kan se 4 ben nertill på ett av 
korten men det går inte att se något mer, tyvärr.  
 
Ja, det var en fantastisk upplevelse.... mina hundar 
blev galna när vi gick ut senare på kvällen, Birk 
lät hela tiden vi gick, han liksom morrade och pep 
samtidigt, jättekonstigt... kanske både spännande 
och läskigt samtidigt.... 
 
Under hösten var det fler medlemmar som rappor-
terade att de sett eller hört om att vargen var i 
markerna.  
Vartefter la vi ut information på klubbens hemsida 
för att varna varandra. Det är ju lite onödigt att 
släppa sina hundar när vargen finns i samma skog. 
Vi som tränade sök var lite oroliga men fick några 
pinglor av länsstyrelsen att hänga på oss eller hun-
darna, det sägs ha en effekt som gör att vargen 
väljer att hålla sig undan ljudet. 
Tyvärr blev fler jakthundar angripna med tragisk 
utgång. 
Hela vintern har allt varit lugnt. Ingen har varken 
hört eller sett något. Men vi fortsätter att varna på 
hemsidan, kontakta webbmaster om du har något 
att rapportera. hebybkweb@hotmail.com  
Se även www.vargobs.se  

 

En varg i trädgården 
Text:  Anna Pettersson  

En av ungvargarna på Kolmården.  
Foto: Y. Höglund 

Jag släckte 
ner och  
tittade mot 
grannen och 
där kommer 
vargen tra-
vandes på 
grannens 
upplysta  
uppfart och 
går rakt in på 
vår tomt!! 

 

Svenskt kvalité foder till rätt pris.  
 

Jag har själv använt det i 10 år. 
Vill Ni veta mer så ring Annica Boström  

tel. 070-573 55 66 
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Marschallerna brann inbjudande när vi 
svängde ner till parkeringen och när vi kom 
in var stugan pyntat i julens färger. T om stod 
det en klädd gran på scenen. Julmusik och 
värmen gjorde sin sak till trevnaden. 

Vilken fin julstämning! 
Sista aktiviteten på året är den som börjat bli en 
tradition, nämligen glöggkvällen. 
Flera torgstånd sålde presumtiva julklappar. 

Runt 35 besökare kom och på grund av den dju-
pa snön som lagt sig runt klubbstugan ändrades  
tipsrundan. Det hade blivit alldeles för jobbigt att 
pulsa runt klubbens område. I stället fick vi vara 
inomhus. 
När vi motionerat runt inne i klubbstugan och 
svarat på de kluriga frågorna och köpt de sista  
Bingolottojulkalendrarna av Marie Sverin så var 
det äntligen dags att smaka på den heta och kryd-
diga glöggen och därtill kaffe och ett helt bord 
med godsaker. Allt hembakat! 
 
Lotter såldes och ett helt bord med saker av alla 
de slag bl a den gamla Ullmax provgarderoben 
som nu förnyats, gissa om lotterna gick åt som 
smör i solsken, vilka vinster! 

Jag tror och 
hoppas att 
alla vann 
minst en sak 
var, t o m då 
det endast 
låg en kyl-
skåpsmagnet 
kvar som 
vinst ropade vinstnumrets ägare  
-”Hurra, det är jag!!!” 
 
Några tidiga tomtar hade stannat till för en fika. 

 
Tack Anna Petter-
son samt Philip och  
Mathilda, Belinda 
Andersson och 
Margret Berggren 
Hjalmarsson för 
den treviga glögg-
kvällen ni ordnat! 
Synd att Margret 
som jobbat så hårt  
missade hela kvällen då hon var tvungen att stäl-
la in sig på sjukhuset kvällen före operationsdag.  
 
Detta år hoppas vi att några nya 
vill ansvara och överaskar oss 
andra klubbmedlemmar med 
just deras speciella  
 
Heby BK glöggkväll! 
 

 

Glöggkvällen 
Text & Foto: Yvonne Höglund 
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När manusstoppet varit är det fullt upp med att 
göra layouten till kommande medlemstidning, 
årets första nummer. 4 nr utkommer per år och 
detta är mitt 11:e nummer som jag ansvarat för. 
Till min hjälp har jag Anki Juthberg, en duktig 
skribent som också föder tidningen med massa 
rolig och nyttig läsning. 
Det brukar ta minst 14 dagar att få in allt som ska 
med. 
Så här till första numret får våra annonsörer erbju-
dandet att annonsera i 4 nr och betala för 3, väljer 
de en hel- eller halvsida så får de också sin banner 
samt länk på klubbens hemsida. 
Jag brukar inte ha någon av mina egna hundar på 
framsidan men kommer det inte in bilder så får 
man ta det man har. Ni ska veta att skickar ni inte 
in bilder så riskerar varje nummer bara ha  
Aussiebilder, då vi två i redaktionen just har den 
rasen. 
Så skicka in bilder nu! (se sid 3.) 
Vår medlemstidning är populär, kanske för att den 
är så innehållsrik. Det är inte bara vi i redaktionen 
som skriver, alla som vill får skriva reportage om 
något som händer eller berätta något intressant.  
Vi trycker tidningen i 170 ex, tyvärr i svart-vitt, 
för färg är så väldigt dyrt. Men några dagar efter 
det att medlemmarna fått sin tidning i brevlådan 
så läggs den också ut på vår hemsida, i färg för-
stås. 
Alla de senaste 10 numren på webben, http://
www.hebybk.se/rrrapport.html 
För alla som har en betydande roll för klubbens 
existens gäller att de ska informera om allt som 
kommer att hända i varje sektor, så det första man 
oftast får börja med innan man ens kan komma 
igång med redigeringsarbetet är att jaga folk och 
påminna dem om att de är ansvariga för att mate-
rial kommer in, så att medlemmarna ska få något 

vettigt att läsa. 
-"Oj, är det redan manusstopp, det hade jag inte en 
aning om!" brukar svaret bli. Jag funderar på om 
detta inte blivit ordentligt utannonserat och svara 
mig själv att mer kan vi i redaktionen i inte göra.  
Men så är det, varje gång. Synd bara att det tar så 
mycket extra tid med alla påminnelser. 
Vi har ju inte hur mycket tid på oss som helst,  
t ex vårens kurser ska presenteras i tidningen in-
nan de drar igång, men så tänker nog inte de som 
slarvar med att skicka in sitt material om man inte 
ansvarar för just utbildningssektorn. 
Eller om någon annonserar en aktivitet, då är det 
av yttersta vikt att medlemmarna får informatio-
nen INNAN aktiviteten går av stapeln. 
För visst är det tråkigt att få en tidning där datum 
redan varit för en kul grej som man gärna hade 
varit med på. 
När så materialet börjar strömma in så börjar det 
roliga jobbet att redigera texter och bilder samt 
göra en snygg layout. Sedan tar det tråkiga kor-
rekturläsandet vid, och hur mycket man än läser 
så missas alltid någon liten grej. 
Tidningen skickas sedan iväg för kopiering till 
Arkitektkopia för att några dagar senare vara klar 
för hämtning. Då ska adressetiketter tas fram från 
det aktuella medlemsregistret, sedan ska skrivaren 
förhoppningsvis skriva ut alla. Tidningarna räknas 
och en följesedel skrivs. Och till slut får man åka 
och lämna in allt  på posten.  
Trots att det är motigt ibland så är jobbet i redak-
tionskommittén roligt, tänk om man hade det som 
betalt heltidsjobb! 
 
Blev du intresserad av att vara med och hjälpa 
till? Speciellt sökes den som kan hjälpa till att få 
in materialet i tid och korrekturläsning. Kontakta 
redaktionen, se sid 3. 

 

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 

 

Tidningstillverkning 
Text:  Yvonne Höglund  
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Vad kan du om hundsport? 

Medan du väntar på våren, testa dina egna kunskaper eller ut-
mana dina vänner – hur många poäng blir det? 
 
Reglerna är enkla: 
Utan att fuskläsa i alla rutor, täck över tabellen från höger till vänster 
och läs sedan texten på en poängnivå i taget! Frågan i spalten längst 
till vänster ger dig en ledtråd!  
Tror du dig veta svaret så gissar du, MEN… när du väl gissat får du 
inte längre ändra dig! Har du gissat fel blir det alltså noll poäng. 
Utmanar flera personer varandra, kan man göra på samma sätt så att 
även uppläsaren kan vara med, eller så ber man någon utom tävlan 
att läsa i textrutorna.  
De rätta svaren finner du på sid 21. Lycka till! 

Text:  Anki Juthberg 

  Fyra poäng Tre poäng Två poäng Ett poäng 

  
Vilken känd hundpro-

fil? 

Tillsammans m K. 
Svartbergh har han 

skrivit 
”Mentalitetsboken” 

Var med och utforma-
de MH från allra för-

sta början. 

Han är forskare, trä-
nare, föreläsare… Gift 

med Ingalill. 

Hans efternamn är 
också namnet på ett 

väderfenomen. 

  
Vilken  kennelklubb? 

Är den allra äldsta av 
dem, bildades redan 

år 1873. 

Räknas som ur-
sprungsland för ett 
stort antal raser. 

Var länge domineran-
de, men anses också 

konservativ. 

Anordnar varje år 
världens största hund-

utställning. 
  

Vilken hundras? 
Heter i sitt ursprungs-

land Vlamse Koe-
hond. 

Tillhör rasgrupp 1 och 
SBK, c:a 6 cm lång 

päls. 

Hanen väger knappt 
40 kg, tiken c:a 35 kg. 

Är oftast grå, kommer 
fr. belgiska flandern. 

  
Vilket lydnadsmoment? 

Utförs i lkl 1. Upplevs 
ofta som ett av de 

svåraste momenten. 

Tar liten plats att utfö-
ra, bara ngn kvadrat-

meter. 

Är egentligen bara en 
del av det som mo-

mentet kallas. 

Är det enda moment i 
lkl 1 där du FÅR hålla 

ngt i handen. 
Vilken hundsportgren? Basenji-ägare tränar 

sina hundar i denna 
gren. 

Det är också vinthun-
darnas paradgren. 

Det är inte kapplöp-
ning, men det går lika 

fort. 

Det handlar om jakt, 
fast jaktbytet är meka-

niskt. 
  

Vilken organisation? 
  

Bildades år 1911. 
Har flera kommittéer 
som ansvarar för olika 

delar. 

Sverige gick med 
1934, och är idag en 
av ett 60-tal medlem-

mar. 

Namnet är franskt, 
men omnämns oftast 
som en förkortning. 

  
Vilket medicinskt 

hundproblem? 

Ganska vanligt hos 
tex schäfer, men finns 
i stort sett inte alls hos 

t.ex papillon. 

Så snart hunden nått 
vuxen ålder, är det lätt 
att kontr. om en hund 
är drabbad eller inte. 

Undersökningen kan 
göras hos de flesta 

veterinärer, och krä-
ver inget blodprov. 

Diagnos ställs genom 
röntgen, resultatet 

registreras hos SKK. 

Individuell och pedagogisk datautbildning. Vi anpassar din utbildning efter dina önskemål! Vi lär dig att komma igång, 
strukturera din pc, söka på internet, lägga upp en mailbox, skriv och kalkylprogram, flytta över och redigera dina digitala 
bilder, html-kodning m.m. Utbildningen sker vid din pc och du får fråga hur mycket du vill. PC-support såsom virusbe-
kämpning, teknisk assistans, hemsidor, webbutik. Kontor- och projektadministration. Annonser, layout & design  m.m. 

www.tassit.se   tel. 0709 100 616  e-post: info@tassit.se 

I väntan på våren.  
Foto: Anki Juthberg 
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Text: Lena Salestedt och Annica Boström 

Heby BK läger 2010 

Långa härliga dagar i skogen, god mat och 
trevligt umgänge på kvällarna.  

Fullt på parkeringen med bilar och 
husvagnar och en särskild, speciell 
stämning lägger sig över Blå Mörkret. 
Alla bara njuter!  
Tänk bara att slippa laga mat under 
dessa dagar, bara för det är det värt 
att åka på lägret! Gott är det alltid! 

Att ta sig tid för var-
je hund är särskilt 
viktigt för att var 
och en ska få ut så 
mycket som möjligt. 
Alla är engagerade 
och hjälps åt. 
Här är några sök-
fantaster som har 
roligt i skogen. 

Anmälan och  
frågor till: 

 

Lena Salestedt 
thelma.lena1@tele2.se  

0224-610 34 
eller 

Annica Boström 
reko@live.se 
0292-714 40 

 
Ingen vill väl missa Heby-lägret, som det kallas ute i 
landet!? 
Under Kristi himmelfärdshelgen anordnas alltid trä-
ningslägret på klubben. I år 12 - 16 maj. 
Redan på onsdagskvällen startar vi upp för flera dagars 
träning för duktiga instruktörer och avslutar söndag 
eftermiddag. 
Boende löser var och en själva, det går att sova på gol-
vet i klubbstugan om man inte är lättstörd (kan vara bra 
att i så fall ta med hundbur), husvagn eller tält. Det 
finns även annat boende att hyra runt Huddunge, (se 
vidare på kommunens hemsida  www.heby.se). 
All mat ingår, frukost, lunch och middag. Frukostarna 
turas grupperna om att göra enl. schema. Likaså med 
städning av klubbstugan innan hemfärd på söndagen. 
Tänk på att meddela vid anmälan om det är någon mat 
du inte tål. 
 
I år planerar vi för följande grupper: 
Spår - Instruktör: Christer Eriksson, Laholms BK 
Sök - Instruktör: är på G 
Skydds - Instruktör: Staffan Nilsson, Piteå  
Rapport - Instruktör: Torbjörn Johnsson,  
Kinds BK 
Mer information om lägret och instruktörer kommer när 
det är klart på hemsidan www.hebybk.se 
I första hand är lägret till för klubbens medlemmar men 
även icke klubbmedlemmar är välkomna men i mån av 
plats, så snälla medlemmar vänta inte för länge att an-
mäla er. 
Lägret kostar 600:- för medlemmar och 1500:- för icke 
medlemmar (medlemskap ska vara löst senast 31 dec-
09). 

Alla kan vara med, 
stora som små 
hundar. 
Här är Wilma, en 
parson terrier, som 
var med i sökgrup-
pen. 
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Valberedningen har jobbat hårt för att ta fram kandidater, och det är ju inte alltid det blir som de föreslagit efter 
ett årsmöte. Årsmötet väljer! Det är jätteviktigt att vara med på årsmötet om man står som kandidat. Så här blev 
det till slut, styrelsen har i skrivandets stund tre suppleanter varav en av dem går upp som ledamot. Här en kort 
presentation. Du får gärna höra av dig! 

 

Ordförande 

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

Annica är en tidigare ordförande som blivit övertalad att hjälpa till, 
ännu ett år. Nu är hon inne på sitt 11:e ordförandeår. 
Går alltid i ide vinterhalvåret, men när våren kommer och koltrasten 
börjar sjunga kan hon ibland synas träna på planen. Gillar vadslagning-
ar om tävlingsresultat. Gammal schäferägare, men tycker de går bättre 
och valla med Border Collie. 

 

Vice ordförande 

Suzanne Skoglöv 
hebybkvord@hotmail.com 
070-2990492  

Suzanne är relativt ny i Heby Brukshundsklubb. ”Jag blev medlem un-
der våren 2008 när jag gick valpkursen med vår rottweiler. Att gå kurs 
gav mersmak så på hösten deltog vi även i unghundskursen. Detta år 
ser vi oss inte bara delta i kurser på klubben utan även i styrelsen”.  

 

Sekreterare 

Annakarin Ruudh  
hebybksekr@hotmail.com 
0730-345 082, 0292-712 64  

Jag har varit medlem i Heby bk sedan någon gång i början av 2000-
talet. Då kom jag med för att det fanns ett sökgäng som lät mig vara 
med och träna. Sökträning är fortfarande det som roar mig och mina 
hundar mest. Hundarna, en boxer åt gången, har förstås inte fått välja. 
Jag är ingen framstående hundtränare och har väldigt lite föreningserfa-
renhet men har i gengäld ganska god träning i att skriva.  

 

Kassör 

Gunilla Sundelin 
hebybkkassor@hotmail.com 
0292-41120 

Gunilla har varit medlem i klubben sedan 1995, då kullbröderna Sigge 
och Emil (boxerpojkar) införskaffades och skulle bibringas lite hyfs. 
Det är jag som sköter klubbens kassa. Ses idag oftast med en boxertjej 
på appellplanen. Är instruktör och även A-figurant på MH och MT.  

 

Ledamot  

Margret Berggren 
Hjalmarsson 
hjalmar_m@hotmail.com 
0224-603 44  

Jag är en hundgalen medelålders kvinna med 2 Eurasier. 
Har varit instruktör sen 1994 samt utbildat 3 hundar i bevakning, 
tävlat spår och lydnad. Har haft schäfer från början men är sjukpensio-
när så valet föll på en mindre krävande hund och då blev det spets. 

 

Ledamot 
Margareta Arvidsson 
maggan@arvidsson.biz 
0292-30493, 070-6057567  

Margareta sitter kvar i styrelsen, nu som ledamot och har kontakten 
med agilitysektorn. Hon har varit med sen klubben startade men var 
borta ett tag. ”Jag har haft en tollare och en schäfer. Har nu en tax, en 
jämthund och en cavalier king chareles spaniel. Cavaliern tränar jag i 
agillity och sök, har varit hjälpinstruktör på agilitykurs.” 

 

Suppleant 

Cecilia Deckel 
cecilia@hastbiten.se 
0735-34 34 79  

Cecilia även kallad "Cicci" sitter kvar i styrelsen och jobbar aktivt i 
tävlingssektorn sedan flera år där hon har hand om tävlingsanmälning-
arna. Brinner för tävling och är utbildad tävlingsledare och domare. 
Älskar att träna och tävla med sina schäfrar Ya-Ya och Ztolle. Hör av 
dig till Cicci om du är intresserad av att hjälpa till på tävlingar. Allt från 
att gå spår, sitta i sekretariat till att koka kaffe behöver vi hjälp med.  

 

Suppleant 

Anna Pettersson 
fboy@telia.com  
0171-96028, 0736-554410  
 

Jag blev medlem under våren 2009, gick unghundskurs med min whea-
ten Birk. Under hösten blev det en lydnadskurs och en lydnads-
brukskurs som fortsätter nu i vår. Tanken är att vi ska tävla. Jag är gift 
och har  2 barn, Philip och Mathilda, de brukar också synas på klubben. 
Några har nog sett mig och Philip i köket där vi har hjälpt till vid några 
tillfällen.  

 

Styrelsen 2010 
Text: Yvonne Höglund 
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Det har nu, i skrivan-
dets stund, gått tre 
veckor sen jag fick ta 
bort min underbara Jack 
Russel hane Bert. 
Han fick en sjukdom 
som heter Immunme-
dierad hemolytisk ane-
mi, i korta drag stötte 
han bort sina egna röda 
blodkroppar så kroppen 
skapade blodbrist. 
Det hela började en ef-

termiddag med att Bert såg lite hängig ut, men 
han åt och var glad..  
Men nästa morgon ville han inte äta heller, så jag 
ringde till Morgongåva veterinärklinik och fick 
tid vid ett. 
Vi började med att ta tempen och han hade lite 
feber, tog några blodprover och väntade. 
Proverna var jättedåliga så det var bara att åka 
med remiss till Ulltuna. De stod där och tog emot 
oss, då började man att fatta att det här är inte 
bra. 
Han blir inskriven och vi får åka hem, men de 
skulle ringa så fort det blev förändrat annars 
skulle jag ringa dagen efter, kl två. 
Hela natten satt man vaken och undrade hur det 
gick med plutten, men de ringde inte så kl två 
nästa dag ringde jag.  
De sa att de misstänkte sjukdomen men att de 
ville ta flera prover, men att det var stabilt.. 
Dagarna gick och efter sex dagar fick han kom-
ma hem på "permis" han var jätte mager och helt 
beteende förändrad när vi hämtade honom. 
Men han var väl sliten tänkte vi.... 
Vi kom hem och det var som att få hem en annan 

hund, det fanns inget kavar av gamla Bert. Jag 
vet inte hur många tårar jag grät under två dygn 
som han var hemma. 
Men han mådde så dåligt och blev väldigt ag-
gressiv och drog sig undan hela tiden, så vi be-
stämde med veterinären att han skulle få somna! 
Usch vad det har varit jobbigt, en sån liten varel-
se som tar en så stor plats i hjärtat.. 

Älskade Bert vad jag saknar dig!! 
07-05-29 - 09-11-09 
"Bara en hund" finns det människor som säger. 
Att säga "bara" om en varelse som kommit mig 
så nära, 
om en svans som slår i golvet av glädje över att 
höra min röst,  
om en nos, som förtroligt sticks in i min hand,  
om två ögon som rymmer världar av tillit och 
tillgivenhet. 

 

Saknaden är stor 
Text & foto: Ida Samuelsson   
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Välkommen önskar 
 

Monica Tydén 
Certifierad hundfysioterapeut 
Diplomerad hundmassör 
 
Peder Norman 
Leg.naprapat 
 
www.moklintahundcenter.se 

 
Tanken med årets DM är att även få klubbarnas 
styrelser engagerade. Därför kallades inte enbart 
TÄS till det första planeringsmötet, utan även re-
presentanter från alla klubbstyrelser. 

Gemensamt DM är inte något nytt. Det har före-
kommit tidigare inom Uppland.  

Det finns vinning i att försöka starta upp detta 
igen. Inte minst för att få igång ett bättre samarbe-
te mellan klubbarna när det gäller lån av mark,  

 
tävlingsledare, folk med kompetens etc.  
Alla har mycket att vinna på att ”sudda ut gränser-
na” i distriktet och öka samarbetet. 

Slutmålet för distriktet är att på några års sikt kun-
na ansöka om ett SM till distriktet. Att arrangera 
gemensamt DM är en bra övning inför detta. 

Tierp är huvudort för mästerskapet.  
Arbetet skall dock fördelas mellan samtliga klub-
bar i distriktet. 

MÖKLINTA HUNDCENTER   
vid Prästgårdslogen 

 
Rehab och butik 
 

Vattenlöpband  
Vibrationsbänk  
Övrig rehabilitering 
 
 
 

Öppettider:  
  

tisdag- fredag  
16.00-18.00,  

lördagar  
11.00-14.00  

 
Tidsbeställning för  
rehabilitering och  
övrig information  
tel. 073-8244175 

Distriktsmästerskap 19 - 20 juni 2010  

 

Vi fixar alla slags skyltar! En bra skylt gör livet enklare. 

Hos oss hittar du skyltar till hunden, bilen, huset och en hel del annat.  

Medlemmar i Heby BK har 15% rabatt! 
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Det var på kvällen, torsdagen den 11:e februari 
som tjugo stycken av klubbens medlemmar 
(d.v.s drygt 8% har jag räknat ut) samlades i 
klubbstugan för det så viktiga årsmötet. Precis 
som på alla årsmöten jag varit på så blandades 
goda nyheter med sämre, beröm med kritik och 
gamla regler med nya… 

och under punkt 7 – verksamhetsberättelsen för 
2009 –  blev det precis som det ska vara, en del 
diskussioner och kommentarer.  
 
Här framkom flera goda nyheter, som vi med-
lemmar i Heby BK ska vara riktigt stolta över! 
Ni som tycker det är fult att framhäva egna bra-
vader – vänligen strunta i att läsa nästa stycke! :) 
 
Medlemsantalet nådde rekordhöjd under 2009 – 
163 stycken! Flera av våra sektorer fungerar 
enormt bra, trots hög arbetsbelastning för de eld-
själar som jobbar där!  

T.ex har utbildningssektorn varit oerhört aktiv, 
och rasutvecklingssektorn som bland annat job-
bar med mentalbeskrivningarna fungerar så him-

la bra att Tierp BK har valt att förlägga sina 
MH:n till Heby BK istället för att anordna dem 
på sin egen hemmaplan!  
Vår fina, välfyllda klubbtidning har också fått en 
del beröm, bl.a via mail från Halmstad BK som 
berättat att de är djupt imponerade av RRR-
apport! 

Under 2010 kommer vi att arrangera en tävling 
mer än vanligt (i sök) och i spår har det på en 
tävling lagts till en klass! Dessutom har klubbens 
ekonomi redovisat ett överskott för 2009, och det 
är ju också jättekul. 
För det mesta är dock inte allt rosenrött, och det 
är det inte heller för Heby BK… Det gavs på 
mötet uttryck för stor oro över att sektorerna på 
många håll är så underbemannade. Flera av dem 
drivs av en enda person, och det är ett oerhört 
tufft jobb att göra precis allt – ensam! Effekten 
av det blir naturligtvis att de här enormt driftiga 
och duktiga människorna väljer att ”hoppa av” 
från sina respektive uppdrag, och det är/vore en 
katastrof för oss alla! 
 
Till sekreterare valdes Anna-Karin Ruudh och 
till kassör omvaldes Gunilla Sundelin.  
Kassörsposten föranledde en del diskuterande, 
men då det har varit svårt för valberedningen att 
hitta någon, så erbjöd sig Gunilla via ombud att 
sitta kvar på posten.  
Tack för det, Gunilla! 
 
När ledamöterna (två stycken) skulle väljas, blev 
det lite diskuterande igen, då bara en av de två 
som tillfrågats av valberedningen var på plats. 
Det slutade med att Margret Berggren-
Hjalmarsson valdes till den ena ledamotsposten, 
och den andra bordlades till nästa styrelsemöte  

 

Nu har årsmötet varit 
Text & foto: Anki Juthberg  

Till mötesordförande 
valdes P-O Sundelin.  
En dagordning för 
ett årsmöte ser i sto-
ra delar likadant ut 
från år till år, så ock-
så på detta möte.  
De 6 första standard-
punkterna gick såle-
des snabbt,  

Punkt 14 handlar om val av 
diverse funktionärer till klub-
bens styrelse, revisorer och 
valberedning.  
Annica Boström valdes till 
ordförande ännu ett år (det 
11:e – bra jobbat, Annica!).  
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Till suppleant valdes Anna Pettersson.  
Samtliga revisorer och revisorsuppleanter hade till 
valberedningen tackat ja till att sitta kvar även det-
ta år, och omvaldes utan undantag.  
STORT TACK till dem och alla andra som tagit 
på sig dessa uppdrag för klubben! 
 
Till valberedningen valdes Mats Lund som sam-
mankallande, samt Lena Salestedt och underteck-
nad. Vi hoppas innerligt att ni medlemmar där ute 
hjälper oss när vi börjar närma oss hösten! Det går 
jättebra att föreslå någon klubbkamrat man tycker 
skulle passa bra – eller så kan man erbjuda sina 
egna tjänster, stort eller smått, om man känner att 
man vill göra en insats och låta någon annan ta en 
välförtjänt paus. Vet du inte vad som krävs? Prata 
då med någon av oss, vi berättar gärna! (Hmm…
här blev det lite reklam, jag vet, men det är ju så 
viktigt!) 
 
Punkt 16 i dagordningen föranledde en hel del dis-
kussion. P-O Sundelin berättade om de nya stad-
gar som SBK centralt vill att vi ska rösta ja till, 
och om problemen med att flera ändringar gjorts 
från det förslag som först visades, till det förslag 
som senare lades ut till klubbarna. Årsmötet ansåg 
enhälligt att dessa förändringar är kraftiga försäm-
ringar av ursprungsförslaget, och de ansåg vidare 
att vi inte kunde rösta ja till dem. Istället gavs i 
uppdrag åt P-O Sundelin att författa ett brev till 

SBK centralt med våra åsikter i denna fråga, och 
med lite tur har SBK svarat på detta brev innan 
vårt medlemsmöte den 21 april. Mer info kommer 
alltså! 
 
Några motioner att ta ställning till fanns inte, och 
prisutdelningen till årets bästa ekipage i olika gre-
nar sköts på framtiden, då både priserna och några 
av pristagarna inte fanns på mötet. 
  

Tre styrelsemedlemmar från 2009 avgick i och 
med detta årsmöte - Karin Johansson, Anki Bro-
ström och Yvonne Höglund - och de avtackades 
med fint diplom och present samt en massa beröm 
för sina insatser av ordf. Annica Boström. 
 
Nu återstår bara för oss alla att jobba med själ och 
hjärta för att hålla nivån uppe under 2010 – själv 
ska jag göra vad jag kan, och jag hoppas och tror 
att Du vill göra detsamma! 
 

SÅ KAN DET GÅ !!!!  
 
Man är aldrig för gammal att starta eget.  
En gammal gumma kom gående med två svarta sopsäckar på släp, en i var hand.  
Det var ett litet hål i en av säckarna och en hundralapp kom utfarande. Detta observerades av en  
poliskonstapel, som hejdade gumman och visade henne sedeln och hålet.  
 
-”Tack snälla konstapeln”, sa gumman.  
-”Hela säcken är full med hundralappar, men tro inte att  
jag stulit dem. Jag bor precis vid fotbollsplanen och karlarna bru-
kar kissa i min trädgård varje gång det är match. Då står jag där 
på lur med en rejäl häcksax och säger: -Hundra kronor, annars 
klipper jag av den”.  
 
-”Det var ingen dum idé”, skrattade konstapeln.  
-”Är det hundralappar i den andra svarta säcken också”?  
-”Nej, det är ju inte alla som betalar…” 

Nina Grönlund har bidragit med flera roliga historier, har 
du några? Skickas till hebybkred@hotmail.com 

Facit till ”Vad kan du om hundsport?” 
 
1. Curt Blixt 
2. Engelska Kennelklubben 
3. Bouvier des Flandres 
4. Apportering 
5. Lure coursing 
6. FCI – Federatión Cynologique  

    Internationale 
7. HD - höftledsdysplasi 

En hund är den ende i världen som 
älskar dig mer än du älskar dig själv 
 
- JOSH BILLINGS - 

Att skaffa hund kanske är det enda 
möjlighet en människa har att välja en 
släkting 
 - MORDECAI SIEGAL - 

Klia en hund och du har funnit en fast 
anställning 
 
- FRANKLIN P JONES - 



 

22 

Några tankar så här efter årsmötet… 
Jag vill börja med att understryka att denna text 
inte på något vis menar att spegla någon annans 
tankar/åsikter än mina egna. 
 
Jag är inte ny som medlem, men inte heller en av 
de ”äldsta uvarna” ännu. Jag gick med i Svenska 
Brukshundklubben 1994. Jag hade hållit på med 
hund ganska länge ”lite på skoj”, och nu när jag 
hade en ny unghund ville jag lära mig mer om 
hundträning. SBK var det naturliga stället att 
vända sig till – dels för att ”ryktet” om SBK var 
att de var duktiga, dels för att det för 16 år sedan 
faktiskt inte fanns så många andra alternativ. 
(Visst fanns det privata aktörer, men inte alls 
som idag). 
 
Med mitt sprillans nya medlemskort åkte jag till 
”min” klubb, och där hände saker! Plötsligt fanns 
duktiga hundförare att prata med och lära av, fin 
träningsmiljö, kurser att gå, agilitybana, och inte 
minst – träningskompisar!! Underbara tränings-
kompisar, som visade mig vägen till spårskogen 
och agilitytävlingarna och lydnadsträningen och 
en massa annat! 
 
Jag hade varit medlem i knappt ett år, när andra 
klubbmedlemmar sett att jag och min Zita var 
flitiga besökare på klubben för att träna och ock-
så tävla. En dag blev jag tillfrågad: Ville jag inte 
vara med i en ny sektor som skulle startas upp? 
Jag erkänner gärna att jag faktiskt blev smickrad! 
Tänk så roligt att de uppmärksammat lilla mig, 
och dessutom tänkt att jag skulle kunna passa bra 
i sektorn! Att lilla jag som inte kunde så himla 
mycket skulle kunna tillföra något bra?! Själv-
klart tackade jag ja! En sektorsuppgift blev med 
åren flera som avlöste varandra. Varje uppgift 
innebar en ny utmaning, varje uppgift lärde mig 
massor och varje uppgift var SÅ rolig! 
 
Jag påstår att mycket av det jag lärde mig under 
de där åren har varit mig till nytta i många andra 
sammanhang. Jag lärde mig att söka information, 
och komma ihåg den!. Jag lärde mig att samarbe-
ta, även med personer som inte alltid tyckte som 

jag... Jag lärde mig att ta ansvar, att människor 
måste kunna lita på mig och på att jag ”drar min 
del av lasset” och OJ OJ OJ, vad jag lärde mig 
om hund och hundsport! Precis varje uppdrag jag 
haft, från deltagande i lokalklubbars kommittéer 
och sektorer till styrelseuppdrag på nationell 
nivå, har jag alltid känt mig stolt och till nytta för 
resp. klubb. Det har alltid varit en ära, men det 
har också känts som en del av mitt ansvar som 
medlem. 
 
För mig är det så oerhört märkligt, att det idag är 
svårt att fylla behovet av allehanda funktionärer i 
klubbar och föreningar. Absolut, de flesta har 
mycket att stå i till vardags – det har jag också! 
Men man tar sig tid för det som känns viktigast, 
alltså känns inte ens klubb så viktig att prioritera? 
Eller är det de aktiva som är för dåliga på att po-
sitivt och vänligt värva fler kamrater? 
 
Detta är inte menat att vara någon moralkaka 
över någon. Absolut inte. Du och alla andra gör 
era egna val, så klart! MEN… om du efter att ha 
läst detta kanske känner att du kunde göra något 
mer, så vore jag den första att applådera och 
tacka dig! 
 
Det behövs så himla lite för att göra STOR skill-
nad! Ett bra exempel är att faktiskt ta dig tid att 
tala om för de som jobbar hårt för din skull, hur 
mycket du uppskattar deras insats. Det är inte 
bara hundar som blir lyckliga och mår bra av be-
röm, för smått och stort!  
Kanske orkar du inte ta på dig ansvar för en hel 
sektor, men har du funderat över om det finns 
någon liten del där du kan avlasta andra?  
Eller, om du faktiskt är en av de som jobbar för 
din klubb – tala om för andra hur roligt det kan 
vara! 
 
 
  

 

Text: Anki Juthberg 
Några tankar bara 
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En söndag i början av december åkte några in-
struktörer till Kolmården för att lära mer om 
vargen. 
Inbjudna av studiefrämjandet för att vi ställt upp 
och visat filmen ”att leva med hund i vargområ-
den” för klubbmedlemmar och allmänheten under 
några kvällar i vår klubbstuga. 

Tillsammans med andra instruktörer från Väst-
manlands klubbar åkte de flesta med bussen som 
avgick från Västerås redan 07.30. Några valde att 
åka egen bil. 
Vi var många som skulle få besöka vargarna så 
gruppen delades i två. Vi skulle få gå efter lunch.  
En god lunchbuffé avnjöts som Studiefrämjandet 
bjöd oss på. 
 
Det fanns två varghägn och vår grupp skulle få 
besöka 9 unga hanar som inte hade haft så många 
grupper tidigare och framför allt inte 13 personer 
samtidigt. 
Det pirrade nog till lite extra när de två guiderna 

berättade det, precis innan slussen till hägnet öpp-
nades. De sa att det inte var något att oroa sig för 
alls, eftersom de var två så skulle de ha koll på att 
vargarna skötte sig. 
Av med mössor, vantar och annat löst hängande 
som kunde locka en lekfull varg att dra i eller för-
söka sno åt sig. Kameror skulle också hållas lite 
undan, det blev väldigt mycket in under jackan för 
”våra” vargar var verkligen jättenyfikna. Maggan 
Berggren Hjalmarsson som hade sitt kameraband 
ovanpå jackan fick genast gömma undan det då en 
varg smög bakom henne och började dra lite i 
bandet. De undersökte vår baksida först. 

Det första vi fick göra var att gå in och sätta oss 
på några stockar och låta vargarna komma och 
nosa på oss, en och annan slick delades också ut. 
De som hade glasögon fick passa dem så de inte 
följde med tungan in i vargens mun. En del glas-
ögon blev helt ogenomskinliga efter en stor slick 
rakt över. 
Men som de myste med 
oss och ville bli kliade, 
några var riktigt modiga 
medan andra hade lite 
svans mellan benen och 
var flyktberedda. Detta 
är ändå vargar som blivit 
socialiserade sedan 3 
dagars ålder och ändå 
har de så mycket kvar av 
att akta sig för männi-
skor. Pälsen var mjuk 
och vargen luktar väldigt 
lite jämfört med vad  
hundar kan göra. 

Vargen i fokus 

Text & foto:  Yvonne Höglund 
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När vi pratat ett bra tag och klappat vargarna så 
gick vi upp på deras berg, de gick med oss som 
en hel flock men sedan då vi stannade högst upp 
på berget så gick de och satte sig på ett favorit-
ställe, där de hade koll på vad som hände. 
De brydde sig inte om att vi var närgångna med 
våra kameror utan lät sig snällt fotas med blixtar, 
tålmodiga djur! 

…-”ska ni redan gå?” 
Det låg långa märgben lite var stans, så fort nå-
gon av oss tvåbenta kom lite nära så var det en 
varg där och flyttade på benet.  

Vi fick reda på att det var häst som djurparken 
hade fått från slakteriet i närheten. 
Jag kan varmt rekommendera er att göra ett be-

sök på Kolmården och träffa dessa underbara 
djur. Se deras språk och signaler som är så likt 
våra egna hundars sätt att kommunicera. 

 
Här en varg med 
bruna ögon som 
ser så otroligt mild 
ut, jämfört med en 
med som vi tycker 
har ”riktiga”  varg-
ögon.  
 
Vem skulle du  
välja att klappa? 
 
 
 
 
 
 

Guiderna berättade 
om gruppen och sva-
rade tålmodigt på alla 
våra frågor. 
Det var helt tydligt 
att varggruppen såg 
guiderna som deras 
flockledare, men de 
hade ju också varit 
med och fostrat dem. 

Efter en timme 
var alla nöjda och 
det började skym-
ma så vi begav oss 
mot utgången, 
hela gruppen följ-
de oss och såg lite 
besvikna ut... 

Stort tack till Ulla Nilsson på Studiefrämjandet 
Västmanland som anordnat detta minnesvärda 
besök. 

 

Vallentuna BK anordnar heldagsutflykt till Kol-
mårdens djurpark med besök hos vargarna! 

16 oktober kl. 7.30 - 19.00  
Bussresa från Vallentuna C - Kolmården t o r. 

Föreläsningar, lunch, fika och vargbesök. 1950:-/
person. Anm. till kursanmalan.monica@gmail.com 

eller ring 070-440 29 19 senast 15 juni. 
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Skyddshundsverksamheten har under ett antal år haft en låg profil men en viss uppgång syns, det vi-
sar antalet deltagare vid våra och andra klubbars officiella prov och tävlingar under senare år.  
Vår klubb ingår numer i Upplandsdistriktet och dess Distriktsmästerskap skall genomföras vid Tierps 
BK i juni i alla bruksgrupper.  
Vår klubb är ansvarig för skyddshundsproven.  
I hopp om att kunna sprida ljus över denna bruksgren som också inom brukshundssporten kallas 
”formel 1”presenteras här nedan elitklassens huvudmoment för SKYDDSHUNDAR. 

 

Text & foto: Göran Hawée   

Skyddshunden  

 

Svensk BCH Expert (Tervuren) vid Utmaningen 1989 

En skyddshunds huvudsakliga uppgift är att: 
 
• Med angrepp skydda sin förare och sig 

själv vid överfall av person 
 

• Förfölja och med angrepp fasttaga flyen-
de person 
 

• Bevaka person och med angrepp avvärja 
försök till förflyttning eller flykt 

 
För att detta skall kunna genomföras krävs av 
hunden naturlig kamp- och skyddsdrift, bra dåd-
kraft, balanserad skärpa- och försvarslust samt 
en god nervkonstitution. 

Vid bruksprov prövas dessa egenskaper och anlag 
genom att för hunden och föraren spela upp olika 
situationer, vilka så mycket som möjligt skall 
spegla och efterlikna verkliga hot- flykt- och be-
vakningssituationer enligt ett fastställt program. 
 
För genomförandet behövs därför förutom hund 
och förare också en ”förbrytare” vilken i detta 
sammanhang kallas figurant. 
 
Till skydd mot bett i armen har figuranten en 
skyddsärm i vilken hunden är tränad att bita vid 
angreppet 
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Vid  prov utan skyddsärm är hunden försedd 
med en bitsäker munkorg. Angreppet markeras 
då av den stöt som uppstår när hunden försöker 
bita figuranten. Nämnas bör här, att hundens vil-
ja till angrepp med munkorg i regel speglar hun-
dens kvalité som skyddshund. 
 
I avsnitten som följer redovisas de olika momen-
ten samt de kommandon som hunden får av fö-
raren under provet. 
 
På följande sidor redovisas exempel på provmo-
ment , dels när hunden bär munkorg  och dels 
när figuranten bär skyddsärm. 
 
Följande exempel är moment när hunden bär 
munkorg. 
 
Civilsändande 
 
Hunden skickas att bevaka en figurant som stan-
nat på avstånd från hund och förare. 
Kommandot är REVIR 
Föraren förflyttar sig sedan efter en stund till fi-
guranten för avvisitering. Hunden bevakar hela 
tiden figuranten. Försök av figuranten till ev 
flykt eller överfall mot föraren (eller hunden) är 
hunden beredd att avvärja med angrepp. 
 
Transport med Överfall 
 
På kommando FOT, PASS PÅ skall hunden till-
sammans med föraren transportera figuranten 
samt förhindra ett överfall på föraren. Vid över-
fallet avvärjer hunden detta med angrepp varefter 
transporten fortsätter. Förarens placering, med 
hunden i fot-position under transporten, är snett 
bakom till höger om figuranten. Hunden befinner 
sig alltså mellan föraren och figuranten. 
 
Fasttagande 
 
Figuranten tillåts fly från stillastående hund och 
förare. Hunden sänds för fasttagande av denne, 
vilket skall ske med angrepp. Så fort figuranten 
blir passiv skall hundens angrepp upphöra och 
den övergår i bevakning tills föraren hämtar hun-
den och figuranten. 
Kommando vid sändande är REVIR 
 
Bevakning 
 
Hunden placeras att bevaka figuranten med 
kommando PASS PÅ varefter föraren intar en 

passiv position ca 30 meter därifrån. Figuranten 
göt tre flyktförsök vilka hunden skall förhindra 
med angrepp. Efter varje angrepp blir figuranten 
passiv och stillastående en stund. 
 
Dubbelretning 
 
Förare och hund transporterar figuranten med 
kommando FOT, PASS PÅ förbi en grupp med 
människor. När föraren och hunden passerat 
gruppen med ca 7 meter gör en ny figurant place-
rad i gruppen ett överfallsförsök på föraren med 
en käpp som tillhygge. Hunden skall avvärja det-
ta med angrepp varefter figuranten blir passiv. 
Efter avväpning fortsätter transporten med båda 
figuranterna. 
 
Följande exempel är moment när figuranten 
bär skyddsärm. 
 
Hot och överfall från figuranten sker i dessa mo-
ment med skyddsärmsarmen. 
 
Transport med Överfall 
 
Figuranten transporteras av hund och föraren. 
Kommandot är PASS PÅ. Hunden skall avvärja 
överfallet mot föraren genom angrepp i skydds-
ärmen  varefter transporten fortsätter. Föraren 
och hundens placering är som vid munkorgsarbe-
tet. 
 
Modprov med släppande 
 
Figuranten tillåts fly från stillastående hund och 
förare. Hunden sänds för fasstagande med kom-
mando REVIR. Efter sändandet av hunden vän-
der figuranten och möter hunden med höjd käpp-
försedd skyddsärm i syfte att ”slå” hunden.  
 
Hunden skall utan tvekan möta och angripa ho-
tet med angrepp i den höjda ärmen. Figuranten 
försöker sedan att komma loss för att på nytt hota 
hunden i syfte att ”slå” denne. 
Föraren kommenderar hunden att bli passiv med 
kommando STÅ STILLA. När figuranten blir 
passiv skall hunden släppa taget och bevaka 
denne tills föraren kommit fram och avväpnat 
figuranten. 
 
Bevakning 
 
Med kommando PASS PÅ bevakar hunden figu-
ranten medan föraren intar en passiv position ca  
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30 meter bort.  
Figuranten gör tre flyktförsök vilka hunden skall 
förhindra med angrepp i skyddsärmen. Efter varje 
angrepp skall figuranten bli passiv en stund varvid 
hunden skall släppa taget och bevaka densamme. 
 
Flykt med skott 
 
Figuranten tillåts fly från stillastående hund och 
förare. Hunden sänds för fasttagande med kom-
mando REVIR.  
På hundens väg fram avlossar figuranten ett skott. 
När hunden når figuranten skall angrepp ske i 
skyddsärmen. Figuranten försöker efter angreppet 
att komma loss och kampen fortsätter tills denne 
avväpnas av föraren och kommenderas att STÅ 
STILLA.  
När figuranten söker bli passiv skall hunden släp-
pa taget. 
Föraren startar sin förflyttning mot hunden och 
figuranten när skotte avlossas. 
 
Detta var de moment som utförs på appell pla-
nen i skyddshundsgruppens elitklass. 
 
I huvudmomentet ingår också ett sökmoment. 
 
Avsökande med ståndsskall 
 
Hunden, med munkorg skall inom 10 minuter i ett 
område om 100x150 meter, söka och finna två 
passiva och delvis dolda figuranter. Dessa skall 
hunden med ståndsskall markera tills föraren 
kommer fram till hunden varefter figuranten trans-
porteras till områdets mittstig. 
 
Utöver dessa skyddsmoment skall elithunden även 
utföra ett spårarbete.  

Spåret efter en person är 600 meter långt, 30 mi-
nuter gammalt och med fyra med personvittring i 
spåret utlagda föremål. Arbetet skall vara avkla-
rat ört inom 20 minuter. 
 
Vidare har skyddshunden att leta rätt på och ap-
portera fyra med personvittring utlagda föremål i 
en ruta på 50x50 meter på tiden fem minuter. 
 
Därutöver skall den även utföra 10 st lydnadsmo-
ment på appellplanen. 
 
Totalt utför en elitskyddshund 27 st delmoment 
innan den får en välbehövlig vila efter en genom-
förd provdag 
 
Detta kan verka mycket krävande för en hund. 
Och det är det också om hunden inte tillgodosetts 
grundförutsättningarna i form av bl a god fysisk 
kondition. 
Har den det, så är det en garanti för att skydds-
hunden är den brukshund som har det för både 
hund och förare mest varierande och roligaste 
arbetet av alla brukshundar. 
 
Med tanke på att hunden i sitt arv från forntiden är 
jägare och rovdjur (för sin överlevnads skull) samt 
har en stor revirdrift (för sammanhållande och för-
svar av familj och flock) får den i skyddsarbetet 
utlopp för samtliga dessa drifter. 
 
 
Göran Hawée 
 
 

Verksamhetsberättelse 2009 
 
Styrelsen för Heby Brukshundklubb får härmed avge följan-
de verksamhetsberättelse för klubbens 17:e verksamhetsår. 
 
Styrelsen 
Styrelsen har under året bestått av: 
Annica Boström Ordförande (6)  
Suzanne Skoglöv Vice ordförande(6) 
Karin Johansson Sekreterare (6)  
Gunilla Sundelin Kassör (5) 
Yvonne Höglund Ledamot (6) 
Anki Broström Ledamot (4) 
Margareta Arvidsson Suppleant (5) 
Cecilia Deckel Suppleant (0) 
 

Styrelsen har haft 6 st ordinarie styrelsemöten under året. 
Siffrorna inom parantes anger antalet tillfällen som respekti-
ve styrelsemedlem varit närvarande.  
 
Medlemsmöten 
Förutom årsmötet har klubben genomfört tre medlemsmöten 
16/4 (15 st), 10/9 (14 st) samt ett stormöte 25/10 (15 st). 
Efter att flertalet medlemsmöten varit ganska sparsamt be-
sökta var det väldigt trevligt och se så många nya medlem-
mar på stormötet, och som aktivt deltog i samtalen och kom 
med förslag på nya aktiviteter i klubben.  
 
Medlemsantal 
Antalet medlemmar den 31 december 2009 var 163 stycket, 
rekord sen klubben startade. 
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Tävlingssektorn 
Sammankallande: Marie Sverin 
Tävlingssekreterare: Cecilia Deckel 
 
Funktionärer som har varit aktiva under året.  
Tävlingsledare Lena Salestedt, Susanne Thornlund och 
Marie Sverin 
Tävlingssekreterare Cecilia Deckel och Gunilla Sundelin 
Domare Göran Haweé, Cecilia Deckel och Marie Sverin 
Samt många många medlemmar som har hjälpt till på olika 
sätt under våra tävlingar. STORT TACK. 
Våra Bruksprov under året har varit mycket uppskattade 
och haft många anmälningar, alla har inte kunnat beredas 
plats men dom som har kommit till oss har varit nöjda med 
våra arrangemang. 
Till Lydnadsproven har det dock varit sämre med anmäl-
ningar. Både vårens och höstens lydnadsprov fick lite an-
mälningar men dom som har kommit har varit mycket nöj-
da. 
Ett tävlingsmöte anordnades under våren där många av 
medlemmarna som är duktiga och hjälper till kom och åt 
smörgåstårta. 
Vi var några tappra(vid första mötet regnade det så mycket 
att vi fick en sjö på appellplanen) som under två träffar 
tränade Uppletande tillsammans lite mer tävlingsinriktat. 
KM i lydnad vart framflyttat och genomfördes i samband 
med höstens lydnadsprov, detta för att fler deltagare kunde 
vara med. 
KM i bruks vart inställt pga för få anmälningar. 
 
Vandringspriser och KM titlar hoppas vi kunna redovisa i 
nästa nr. av RRR-apport. 
 
Utbildningssektorn 
Sammankallande: Yvonne Höglund 
 
KURSER 
Vårterminen började redan första veckan i april. 
1 st (9) valpkurs instr. Yvonne Höglund 
1 st (8) allmänlydnadskurs instr. Lena Salestedt och Mar-
gret Berggren Hjalmarsson 
1 st (3) rallylydnadskurs instr. Carolina Pettersson 
Marie Sverin fortsatte och avslutade kursen som startade ht
-08, ”Från start till mål”.  
 
Höstterminen började med kursstart i mitten av augusti. 
1 st (6) valpkurs instr. Karin Dahlgren och Camilla Widén 
1 st (10) unghundskurs instr. Yvonne Höglund och Karin 
Johansson 
1 st (8) lydnadsklass 1-kurs instr. Margret Berggren Hjal-
marsson 
1 st (8) från start till målkurs startades och fortsätter våren 
–10. Instr. Marie Sverin  

TEMADAGAR 
Sök (8) 13 juni i Östa. Instr. Yvonne Höglund medhjälpare 
var Mia Bohman. 
Massage (8) 5 okt. Instr. Monica Tydén. 
Uppletande (8) 25 okt. Instr. Cecilia Deckel. 
 
ÖVRIGA AKTIVITETER 
Föreläsning den 23 februari, ”Att leva med hund i vargom-
råden”, föreläsare från Viltskadecenter.  
Föreläsning den 3 mars, ”Massage”, föreläsare var Monica 
Tydén. 
Filmvisning ”Att leva med hund i vargområden” vid 5 till-
fällen under oktober månad varav 2 var öppna för allmän-
heten.  
 
TRÄNINGSGRUPPER 
1 dag i klickerträning för aktiva instruktörer den 12 sep. 
Instr. Anki Juthberg 
1 heldag med brukslydnad/tävlingslydnad den 18 oktober 
instr. Heléne Elgemyr från Falu BK. 
Allmän träning har varit öppen för medlemmarna på ons-
dagskvällar från mars till oktober. Mestadels har det fun-
nits en instruktör på plats. 
Träningsgrupper har varit aktiva i skydds, spår och sök. 
Efter temadagen i sök startades ytterligare en nybörjar-
grupp i sökträning upp, som kontinuerligt träffats 1-2 ggr i 
veckan under ledning av Annakarin Ruudh och Yvonne 
Höglund. Några deltagare har fallit ifrån men desto fler 
tillkommit vilket ser ljust ut inför framtiden. 
4 instruktörer besökte vargarna på Kolmården i dec som 
Studiefrämjandet bjöd oss på. 
 
STUDIEFRÄMJANDET 
All utbildning under året har bedrivits i samarbete med 
Studiefrämjandet. 
 
Onsdagsträning:  
Allmän träning har varit öppen för medlemmarna på ons-
dagskvällar från mars till oktober. Mestadels har det fun-
nits en instruktör på plats. 
 
Lägerkommittén  
Sammankallande: Lena Salestedt 
Övriga kommittémedlemmar: Mats Lund och Annica Bo-
ström 
 
Traditionsenligt genomfördes även i år en träningshelg 20 -
24 maj av och för klubbens medlemmar och instruktörer. 
Icke medlemmar i mån av plats. Totalt var vi ca 35 perso-
ner samlade (25 st deltagare) under Kristi himmelfärdshel-
gen på klubben. Vädrets makter var med oss ibland, vilket 
innebär att vi hade både sol och regn. 
 
Grupperna i år var skydds, spår, sök. Till hjälp under hel-
gen hade vi Anders Eriksson, Botkyrka BK i söket, Tor-
björn Jonsson, Kinds BK i Spår 
och Åke Naalisvaara från Bodens BK tog hand om skyd-
det. 
I år fick alla deltagare fylla i en enkät, om vilka förbätt-
ringar vi skulle kunna göra till nästa år. 
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 instruktö-
ren: 
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 Bra, OK, duktig, Ok, Liten trevlig tomtegubbe, väldigt 
duktig, bra träningstips, bra kunnig trevlig, kanon, 
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 skyddet fattas 4 enkäter, men de som finns säger så här om 
sin instruktör: 
Toppklass, betyg 4, utmärkt, mycket bra, mycket bra, topp-
klass. 
Kommentarer om maten: 
Fem stjärnor, bra, god, mycket bra, kanon, fantastiskt god, 
Några saknade gröt, samt lite grövre bröd. 
 Så en stor eloge till våra två "mästerkockar" Mats Lund och 
Rune Andersson. 
  
Årets kubbturnering vanns av skyddsgänget,  och hundracet 
fick i år 2 st segrare  
Ann Norman med Atos (numera Umeå BK) och Michael 
Svensson med Reko   
En mycket lyckad och uppskattad helg, och de bästa av allt 
är att denna träningshelg kommer igen 2010. 
 
Rasutvecklingssektorn 
Sammankallande: Maria Olsson 
 
Under år 2009 har följande hänt inom rasutvecklingssek-
torn: 
7 st MH’n har arrangerats 
38 hundar har beskrivits 
3 A-figuranter har utbildats:  
 Anki Juthberg 
 Mia Fornesten 
 Ulrika  Helgesson 
2 B-figuranter har utbildats: 
 Maria Olsson 
 Nina Söderström 
 
 “permanenta” hål för “lilla bytet” har monterats.  
Hålen är metallrör med röda lock och de är monterade på 
samma plats där “lilla bytet” brukar vara, d.v.s längs appell-
planens kortsida upp mot skogen. De är monterade så att de 
inte ska utgöra hinder för gräsklippning. Fördelen med 
“fasta” hål är att MH säsongen kan starta tidigare, d.v.s då 
det fortfarande är tjäle i marken. 
 
Tidigare år har RUS diskuterat möjligheten att köpa in en el
-hare. Under 2009 valde dock sektorn att istället satsa peng-
ar på att utbilda fler figuranter. Att bekosta både el-hare och 
nya figuranter hade lett till ett underskott av kapital. 
 
PR/Info sektorn 
Styrelsens ansvar 
 
Klubben har marknadsfört sig genom att anordna en Även-
tyrsstig i Östa under Fest i Heby-veckan. Dit kom männi-
skor från både när och fjärran. Det var både en trevlig och 
lyckad dag.  
Även en Prova på Agility-kväll anordnades och som vanligt 
hade vi vår stora Spårtävling på klubben. 
 
 
 

Klubben har haft annonser i Flygbladet. 
En kalender har framställts, fylld med foton på medlemmar-
nas hundar, layout och design: TassIT och tryck: Bomas 
tryck. 
 
Redaktionskommittén 
Ingen sammankallande, följande har ingått: 
Karin Ström, Yvonne Höglund och Anki Juthberg arbetat 
samt flera andra medlemmar som bidragit med läsvärt inne-
håll. 
Under året har fyra nr av RRR-apport utkommit. 
Hemsidan; www.hebybk.se har Michael Isberg ansvarat för 
att kontinuerligt uppdatera. Hemsidan har varit välbesökt, 
drygt 3100 besökare på ett år. 
 
Köks- och festkommittén 
Sammankallande: Anki Broström 
 
Anki har ansvarat för inköp och ekonomi. Med god hjälp av 
klubbmedlemmar har köket vid klubbens olika evenemang 
kunnat erbjuda goda mackor, soppor och andra anrättningar. 
Förhoppningsvis har köket bidragit till klubbens resultat. 
 
Agilitykommittén 
Sammankallande: Mia Boman/Margareta Arvidsson 
 
Under våren anordnades: 
1 st (5) Fortsättningskurs,  olika instruktörer turades om att 
ha gruppen   
1 st (7) Grundkurs instruktör var Ida Samuelsson 
Sista söndagen i juni avlöpte den traditionella tävlingen för 
alla ”Äventyr med hund” vid Östaholm. Många engagerade 
sig som funktionärer vid den 10 olika stationerna under 
Karin Johanssons ledning. 17 st kom till start och genom-
förde tävlingen. Prisbordet var stort tack vare generösa 
sponsorer och dagen bjöd på mycket varmt väder men inga 
mygg. 
  
Under hösten anordnades: 
1 st (5) Fortsättningskurs, olika instruktörer turades om att 
ha gruppen  
1 st (8) kombinerad agility och rallylydnad, instruktör var 
Mia Boman och Carolina Pettersson 
2 augusti skrevs en bit av Heby BK:s historia i och med att 
vi genomförde en officiell agility tävling för klass I och II i 
hopp- och agilityklass. Drygt 220 ekipage anmälde sig och 
154 kom till start. Till vår hjälp och stöd hade vi Tierps BK 
där också tävlingen gick av stapeln. 
5 september genomfördes Klubb Mästerskapet och 9 ekipa-
ge kämpade om titeln Klubb Mästare 2009. Vann gjorde 
Nathalie Ekbom med Billy. En ”hopp och skutt”- klass an-
ordnades för dem som önskade att endast prova på att tävla 
eller som uppvärmning inför KM. 
Agility instruktörerna blev bjudna på en tema eftermiddag i 
agilityteknik för Emma Berg. Utöver instruktörer deltog 
även några medlemmar. (6) 
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Klubbens sponsorer  
Företag som sponsrat är:  
Statoil i Heby, Gunnars Hund & Katt, Trimkompaniet, 
Nosar & Mular, Gravyrskylt, Brukshundscenter, Annelis 
Målarstuga, Ett stort Tack till alla. 
Chrillphoto har varit på klubben och fotograferat våra hun-
dar. Bilderna har använts i Kalender 2010, i RRR-apport 
och på hemsidan. Man kan även beställa sin favoritbild i 
förstorat format eller som webbild.  
Företagen som har sponsrat har namngivits i klubbtidning-
en samt fått sin logga och länk på hemsidan som tack. 
Företag som gett medlemmar rabatt: B. Helgesson Skog 
och fritidsprodukter. 
 
Sammanfattning 
Medlemsantalet har även i år ökat, och är nu de högsta i 
klubbens historia.! 
Ett stort tack till alla markägare som låter oss låna lite 
mark ibland, utan Er skulle inte vår verksamhet fungera. 

ETT STORT TACK TILL ALLA SOM HAR GJORT 
EN FIN INSATS I KLUBBEN. UTAN DITT ARBETE 
HADE VI INTE FÅTT SÅ BRA RESULTAT.  
 
Styrelsen för Heby Brukshundklubb januari 2010  
 
 
Annica Boström 
Suzanne Skoglöv              
Karin Johansson 
Gunilla Sundelin  
Yvonne Höglund                      
Anki Broström 
Margareta Arvidsson  
Cecilia Deckel 
 
 
 

 
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) lägret  
  e) övriga rapporter 
 
8.       Ersättning till klubbens funktionärer,  (bl.a resor)     
 
9.  KOMMITTÉER och SEKTORER    
  a) utbildnings sektorn    
  b) tävlings sektorn 
  c) köks- och festkommittén       
  d) lägerkommittén 
  e) PR-info kommittén 
  f) rasutvecklings sektorn        

g)    redaktionskommittén 
h)    agillity 

 
10.      Övriga frågor. 
 
11.    Mötet avslutas.  
  

VÄLKOMNA!! 
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RRR-apport planering 2010 
För att vi som jobbar med att framställa RRR-apport ska få lite mindre att tänka på, att påminna om, så 
kommer här en grovplanering om hur året är indelat från redaktionens sida sett. 
Vi vill kunna lägga ned så mycket tid som möjligt på att göra tidningen bra och vill inte lägga den tiden 
på att jaga er som ska lämna in material. Textmaterialet ska också vara komplett, ert ansvar. Det går väl-
digt bra att skriva sitt material i ett vanligt mail till: hebybkred@hotmail.com 
Är du sektor/kommittéansvarig eller styrelseledamot är du också ansvarig för att relevant informa-
tion kommer till redaktionen. Vänta inte tills manusstopp, det går väldigt bra att skicka tidigare.  

 

Nr Manusstopp Till medlem Aktuellt innehåll 
1 15 feb I mitten av mars Verksamhetsplan 2010 

Verksamhetsberättelse 2009 
Kurspresentation vt 
Lägerannons 
Presentation av nya styrelsen 
Kallelse/dagordning medlemsmöte 21 april 

2 15 maj I början av juni Reportage: lägret 
Äventyr med hundannons 
Agilitytävling annons 
Kallelse/dagordning medlemsmöte 9 september  

3 1 aug I mitten av aug. Reportage: Äventyr med hund 
Kalender 2011 - bilder sökes 
Arbetsfest - inbjudan 
Kurspresentation ht 
Kallelse/dagordning medlemsmöte 24 oktober  
Valberedningen 

4 15 nov I början av dec. Kalender 2011 - försäljning 
Datum för årsmöte 2011 
Datum för årsfest 
Årets agilityekipage - regler 
Tävlingssektorns vandringspriser - info 
Glöggkväll - inbjudan 
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