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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 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 

 9 September - Medlemsmöte: kl. 19.00  
 

(dagordning i nästa nummer) 

Klubbstugan 
Blå Mörkret 

Välkommen! 

Medlemsavgifter 2010 
  
A-medlem Helbetalande  440 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 Tävling PG 835 73 34-5 
Hemsida:  www.hebybk.se 
Antal medlemmar är ca 160 st. 
Omslagsbild: Bixa Foto: Anette Broberg 
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Nästa Manusstopp  
1 Aug!! 

E-post: hebybkred@hotmail.com 
 

Text: Yvonne Höglund 

Redaktionen har ordet 

Hej alla! 
Äntligen tog den långa vintern slut. Kanske var 
det en välbehövlig vila för träningströtta hundar. 
Inte ett lydnadspass eller sökträning sedan i de-
cember! I stället har vi ägnat åt oss drag. Hundar-
na har fått turas om att släpa sin matte runt i sko-
terspåren på skidor denna vinter. Något annat har 
ju inte gått att göra utomhus. Köpa och gilla läget. 
Det var riktigt roligt när vi körde igång igen i 
april. Att träffa sökgänget igen, träna våra hundar, 
fundera ut lösningar på problem, utveckla träning-
en men framför allt att umgås med ett gemensamt 
intresse, nämligen sökhunden! 
Nu har vi dessutom det långa och givande lägret 
framför oss. Många i sökgruppen har anmält sig 
och det blir roligt att få träna ihop för en helt ny 
instruktör, spännande att se vad han har för erfa-
renheter att dela med sig av. 
Redaktionen har tyvärr inte fått någon tillökning, 
jag hade hoppats att någon mer ville arbeta med 
att göra RRR-apport. 
Det vore väldigt bra att hoppa in nu under året då 
jag flaggat för att det är dags för personalskifte. 
Aldrig bra att en och samma person sitter för 
länge med ansvar, fler och nya idéer måste in. 
Jag sitter kvar året ut i redaktionskommittén och 
vi ska se till att det kommer ut 4 nr av RRR-
apport i år också, därefter är det alltså ovisst om 
tidningen kommer att överleva.  
Fundera på det och prata ihop er med varandra, ni 
vill väl att klubben ska ha en läsvärd och informa-
tiv tidning eller spelar det ingen roll? 
Det är också annat i klubben som behöver fyllas 
på med nya medarbetare annars tror jag att klub-
ben är på väg ned i en djup svacka, hemska tan-
ke... Många enstaka personer har tagit stort ansvar 
en längre tid och i stort sett drivit runt klubben, 
vad gör vi när dessa personer lägger av.  
Det är jättetråkigt att böna, be, hota eller muta ef-
ter hjälp men inget verkar fungera, inte många 
bryr sig. Fundera på varför vi har en existens.  

 
Är det så att ideellt arbete är ett minne blott, är det 
inte roligt längre? Något måste i alla fall göras. 
Fundera på det och ta med dig dina idéer på nästa 
medlemsmöte eller ännu bättre, skriv ett mail till 
ordförande. 
På sista medlemsmötet var det ganska stor upp-
slutning så viljan måste finnas någonstans, men 
var? 
 
Nu till något roligare, hela sommaren har vi fram-
för oss med många hundaktiviteter att välja på. 
Vad ni än hittar på med era fyrfota vänner så hop-
pas jag ni får njuta av att vara ute. Åk till klubben 
på onsdagskvällarna, träna din hund eller bara fika 
och prata med övriga medlemmar. Det är klubbge-
menskap! 
Till sist, glöm inte ta med kameran på dina hund-
aktiviteter! Skicka in bra bilder till redaktionen, de 
behövs till tidningen.  
Ännu roligare är om du också skriver till bilderna.  
Berätta vad du och hunden gjort.  
Har ni varit ute och tävlat? 
Fjällvandrat? Tipsa andra om bra och trevliga 
smultronställen för hundägare.  
Hotell och campingar som välkomnar hundar och 
framförallt är det bra att veta var man kan bada 
med sin hund, det brukar alltid vara svårt att hitta 
när man är ute och åker.  
Vi fick erfarenhet av det förra sommaren, att i 
Ängelholm är det totalt hundförbud på hela stran-
den hela sommaren! Där kom vi med 4 badglada 
aussies. Kan inte vara roligt att vara hund i västra 
Skåne… men nakenbadarna hade hur mycket 

strand som helst  

och där togs det ing-
en hänsyn alls till 
vanligt folk eller 
deras hundar. 
Ha nu en riktigt 
skön sommar och åk 
inte till västra Skåne 
på hundsemester!! 

Är vi medlemmar i behov av en klubb eller  klarar 
vi oss utan? (Andra hemska tanke…) 
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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! 

Ordförande ordet... 
...kommer denna gång och bli mycket kort, vårt 
läger har just passerat, och de blev en succé. 
Tråkigt att inte flera av klubbens medlemmar pas-
sar på och vara med. 
Våren kom med stormsteg och nu kan man höra 
koltrasten. 
Vi har fått signaler från Rödje IF:s styrelse om att 
de vill höja vår hyra mycket kraftigt, vilket just 
nu diskuteras, ska vi vara kvar där vi är, eller ska 
vi leta rätt på något annat ställe? 
Har någon …. någon idé? 
Vi som håller på och jobbar med klubben och 
tycker de är jättekul, skulle tycka att de är ändå 
trevligare om några flera ville vara med oss. Ju 
flera vi är desto starkare blir vi! 
Jag pratade med ordförande i grannklubben Ti-
erp, som lovordade sina ”damer” i köket.  

Tänk sa han -”de bakar och bakar, så vår frys är 
helt full!” 
Oj, tänkte jag…..  
Förstår att han är glad, jag kollar i vårt kylskåp 
och där ligger några hårda s.k. gröna dammsuga-
re.  
Sedan, någon dag innan vårt läger, så skulle jag 
gå och stoppa ner några limpor i vår frys... och 
det gick knappt. 
VARFÖR …. Jo, för nästa hela frysen är full med 
hembakt bröd att använda till våra kurser, och jag 
lovar de är inte ”damerna” från Tierp, utan vår 
egen Yvonne Ohlsson.  
Tusen tack för det! 
 
Trevlig sommar! 

Ordförande har ordet 
 

Har Du ris eller ros hör av dig! 
Annica Boström   
e-post: reko@live.se 

   

Ett STOR bukett ROSOR till 
ALLA ER som ställde upp på 
sök tävlingen den 
1/5 och hjälpte 
till, NI gjorde ett 
jättebra jobb. 
  
Tävl.ansv. Lena 

Bråttom!!  Kan du hjälpa till med täv-
lingen Äventyrsstigen 27 juni?  
Alla stationerna skall vara bemanna-
de, någon som tar emot anmälningar, 
starten, målet, grillen, fikaförsäljning, 
prisutdelare, fotograf m.fl.  
Kontakta omgående: 
Maggan Arvidsson tel.0292-30493 
E-post maggan@arvidsson.biz 
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Äntligen vår, Äntligen Lydnads-tävling…. 
I höstas så började vi, ett gäng glada människor, 
en kurs som Marie Sverin är ledare för. Täv-
lingsinriktad kurs för bruks och lydnad. Då jag 
redan (för tidigt egentligen) i höstas gjorde debut i 
LK1 med ett 3e pris så tänkte jag att nu när det är 
så få anmälningar till den 2 Maj så varför inte 
efteranmäla sig och “se var vi står” efter denna 
hårda, långa och träningslösa vinter. 
Sagt och gjort, jag ringde Cicci och frågade om 
det fanns plats och det fanns det… Träna träna 
träna, för att komma “iform”. 
 
För att få ner tempot på mitt yrväder till hund så 
var jag på klubben kl. 8.30, tog en längre prome-
nad, vi värmde upp med lite inkallning, lin-
förighet, läggande och stående under gång, det 
gick ganska bra.  
Therese var tävlingsledare, Åååh vilken tur tänkte 
jag, Birk älskar nämligen Marie, så risken hade 
varit att han kunde ha tänkt sig en avstickare till 
Marie (de som har sett Birk vet att han har varit 
mycket bra på avstickare) om hon hade stått där 
och kommenderat.  
Jag fick nummer 4 i lottningen, nummer 3 var en 
flat och nummer 5 var Hasse och hans hund Valle, 
vad bra, Valle är lugn och trygg, det känns bra.  
Vi lägger ner hundarna och så fort vi går därifrån 

så börjar Birk gnälla, han gnäller hela tiden men 
ligger kvar, plötsligt så reser sig flaten upp, 
vänder sig mot Birk och inbjuder till lek, Birk tit-
tar på flaten och sedan ser det ut som om han 
tänker - Nej, jag får inte för min mamma… han 
tittar bort mot Valle som ligger där lugnt och fint. 
Birk ligger hela tiden ut och sätter sig upp på 
kommando. Platsliggningen är egentligen det mo-
mentet som jag har varit säker på att han skulle 
klara galant. När vi hade visat tänderna för do-
mare Cissi så kom jag upp till alla som stod och 
tittade på, jag kände mig bara trött på min hund 
som hade legat och gnällt…. Men det tyckte inte 
de som stod där, de sa att han hade varit duktig 
som låg kvar när han hade blivit erbjuden en liten 

lekstund… jag fick tänka om - klart att han hade 
varit duktig som låg kvar…  
Linförighet kallas det, hunden ska gå snyggt bred-
vid mig, ha kontakt, sätta sig vid halter mm. Vad 
vi åstadkom var mer dra-runt-på-hund-som vill 
göra-annat. Ingen kontakt- nej inget funkade, 
vilket resulterade i 
en 0:a. 
Ställande och läg-
gande gick ju ganska 
bra och inkallningen 
var snabb men sät-
tandet var lite snett. 
Att ta apportbocken 
skulle inte gå alls, 
det visste jag, han 
vill inte ta apporten 
men det är bättre att 
nolla och ändå ha 
försökt, vi provade- han tog den men lämnade min 
sida, det blev en nolla MEN vi vann i alla fall- han 
tog den. Sedan till det roliga, hoppet, vi fick en 
10:a, så det måste ha sett riktigt bra ut. Bra 
avrundning på vår första tävling för året.  
På 1:a plats kom Hasse med Valle med 169 
poäng, det var hans 3:e 1a-pris så nu kan Valle 
stoltsera med LP1 i sin stamtavla, Grattis Hasse 
och Valle.  
Carolina med Alice, kom 
på 2:a plats, med ett 3:e 
pris. Carolinas sprudlande 
glädje förgyllde hela 
dagen, härlig inställning 
att man har vunnit redan 
när man kommer- oavsett 
hur det går när man gör 
sin första tävling. Jag och 
Birk kom på 5:e plats, vi 
fick ett 3:e pris, det känns ju bra att jag fick det 
eftersom vi missade linförigheten totalt. Som 
vanligt är det ju så trevligt att både träna och tävla 
på Heby BK, alla trevliga människor och som 
vanligt var det flera av de tävlande utifrån som sa: 
-Vad trevligt det har varit idag! 
Tack till alla som ordnade tävlingen, Marie, Cicci, 
Therese, Mia och köket, där Irené och Philip 
tjänstgjorde.  
Ja, nu är det dags att gå ut och träna igen, för vi 
har anmält oss till en ny LK1-tävling… det är bara 
att köra på….  
Fler som vill hänga på? 

Nervös platsliggning i LKI. Foto: Y.Höglund 

På väg till sista momentet, hopp 
över hinder. Foto: Y.Höglund 

Vid pennan: Anna och Birk, som har hjälpt till 
med många öronpussar och glada svansviftningar. 
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Rasutveckling 
 
Kontakta rasutvecklingssektorn - RUS om du vill låta din hund genomgå en Mentalbeskrivning - 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. 

Städdagen 
Det var ett glatt gäng på ca 7 personer som hade 
träffats på klubben för att städa. Mats Lund och 
Lena Sahlestedt och någon mer “städade” ute, det 
räffsades löv och plockades nedrasade pinnar 
som sedan eldades upp. 
Inne i köket höll Philip och Yvonne O. ställnin-
garna, där fejades det med klor, allt för att få bort 
gammal råttlort och annat. Gammalt (o)ätbart 
som fanns i skåpen kastades bort och allt dis-
kades, allt för att den nya säsongen ska bli bra för 
både våra medlemmar och tävlande som kommer 
till klubben. Min fråga är då, varför kommer det 
så få? Den frågan har säkert många ställt sig förut 
och kommer att göra i framtiden… Vi hade det 
riktigt trevligt, efter städningen så fikade vi med 
en hembakad sockerkaka som bakades under 
tiden vi städade, alla hade det trevligt, skratt och  

 
en massa skoj som 
vanligt, skulle jag 
saga. Nästa gång 
vi har städdag 
kanske vi skulle 
bjuda på smör-
gåstårta till 
medlemmar som 
kommer?  
Någon som har 
förslag? 
 
 
//Anna Pettersson 

 
 

 

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 

Philip och Yvonne O. städar och 
fejar i köket. 
Oh, så fint det blev! (red.anm.)   
Foto: Anna Pettersson 
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Ja nu har man varit ansvarig för utbildningen ett 
tag och börjar komma in i det lite. 
Vårens kurser är i full gång, vi har tre kurser i 
gång, en valp kurs, en ung hundskurs och en all-
mänlydnadskurs. 
 
Lite om mig som 
person tänkte jag 
ni skulle få veta, 
den lilla presenta-
tionen jag hade i 
förra numret var 
ju inte så ingåen-
de. 
Jag är alltså en 
kvinna i mina 
bästa år, har nyss 
fyllt 56 år, med 
tillägg att jag 
känner mig som 
40, har hållit på 
med hundar sen 
jag var 15 år, men 
inte på denna 
nivå.  
Det hela började med att jag tog en tervurens på 
foder 1990 och då tänkte jag att jag måste lära 
mig lite mer, så jag började på Enköpings BK.  
Där väcktes ett superintresse så efter ett par år 
som vanlig medlem så var jag fast. Jag började 
instruktörsutbildningen som den klubben hade. 
1994-06-04 gjorde jag mitt prov och var då färdig 
instruktör. Under tiden hade uppfödaren tagit till-
baka sin tervurens och jag hade skaffat min första 
schäfer Ella.  
Vi vart väldigt intresserade av bevakning så hen-
ne körde jag upp i bevakning. Sen var jag förlo-
rad, det blev en schäfer till, en Mischalands Qujo 
också utbildad i bevakning. 
Men samtidigt började min fibromyalgi bli sämre 
så efter Qujo hoppade jag av klubben, tänkte mig 
ett sabbats år, men vi fick ta bort våran älskade 
Qujo för han blev ångestbitare. Då kom Anki, yt-
terligare en schäfer in i våra 

liv, henne gjorde jag inget med hon var bara en 
promenadkompis, jag vart lite bättre och skaffade 
en Briard vid namn Hero.  
Nu var det kört, jag var tillbaka på Enköpings 
BK, bevakning igen. Men det var inget kul i En-
köping längre så vi flyttade till Altuna där gjorde 
jag inget med hundarna bara hade dem. Min värk 
blev värre och jag sålde Hero, för jag tyckte synd 
om honom då jag inte orkade träna som en bruks-
hund behöver. 
Men utan hund, nej inte jag, så jag började leta 
hund som ville slappa men även jobba lite, valet 
föll på som ni redan vet, Eurasier och jag ångrar 
mig inte en sekund.  
Suget efter klubbverksamhet blev stort och jag 
och min kompis Anna sökte oss till Heby BK och 
där är vi idag.  
Numera har jag två sötnosar, Coffie och Bosse 
båda enormt fina och bra kompisar av rasen Eura-
sier.  
Ja det här vart ju en hel historia om mig. 

/Margret Berggren Hjalmarsson 
 
 

 

Utbildning 

 

Vi samarbetar med 

Kursanmälan till e-post:  
hebybkutb@hotmail.com  

alt. ring Margret Berggren Hjalmarsson  
tel. 0224-603 44, 0761-849767. 

Vill du gå kurs i höst? 
För att kursplaneringen och bokning av instruktö-
rerna ska gå lättare är det jättebra om du redan nu 
skickar in en intresseanmälan. 
 
Det är kul att gå kurs och att träna i grupp. 
Oftast känns det lite tråkigt när kursen tar slut. 
Var och en går hem till sig. 
Går du kurs nu så fortsätt och håll kontakten med 
dina kurskamrater, bestäm er för att träffas och 
träna tillsammans. 
Onsdagskvällar är det öppen träning förr alla, då 
finns oftast någon instruktör på plats om du skul-
le behöva ha hjälp. Dra dig inte för att fråga! 
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Tävling 
 
 
 
 

Tävlingshelg på Heby BK 
 
Söktävlingen 1/5 
Åter igen startade klubbens tävlingssäsong med 
söktävlingen. I år hade vi fått 12 st anmälda hun-
dar fördelade på 10st lägrehundar och 2 st högre-

hundar. Jag och 
Cissi Deckel 
dömde. Dagens 
upplägg var 
mycket bra av 
tävlingsledare 
Lena Salestedt. 
 

Figuranterna Mats, Anna-Karin, Karin och Mar-
gareta slapp bli till isbitar då vädrets makter var 
med oss. 
Redan innan tävlingsdagen så kunde man tro att 
det var en deckare vi skulle uppleva. De anmälda 
avvek som ”tio små negerpojkar”. Till start kom 6 
lägre och 1 högre hund. 
 
Dagens första ekipage var högre hunden. Som 
började med att leta reda på 3 figuranter utplace-
rade i en ruta 200m lång och 100m bred med en 
stig utmarkerad i mitten. Detta var nog inte detta 
ekipage bästa sökarbete, men dom fortsatte vidare 
till nästa moment Uppletande (en ruta som är 
50x50 m, 6 föremål utplacerade och hunden har 5 
min att hitta 4 av dessa och leverera dom till sin 
förare). 

 
Flera av lägre ekipagen 
hade diverse problem. 
Många förare trodde 
sig veta var figuranter-
na låg och körde tyvärr 
hunden därefter, men 
det är alltid lätt att köra 
hund när man vet var 
figuranterna ligger. 
 
När söket var klart var 

det bara två hundar kvar. Då körde vi uppletandet 
med högre hunden. Sedan var det bara att åka till-
baka till klubbstugan.  Där vart det Budföring för 

lägrehundarna ( man sänder hunden till en person 
100 m bort som sedan sänder hunden tillbaka till 
föraren mitt på båda sträckorna avlossas ett skott). 
En av lägrehundarna gjorde detta med glans. 
 
Lydnaden för den 
vinnande hunden 
och den enda upp-
flyttade, gick bra. 
Så till prisutdel-
ningen fick vi två 
lägre hundar kvar. 
Vann gjorde 
Amanda Raine 
med sin Labbe Corvus tävlande för Uppsala BK, 
GRATTIS till ett jätte bra arbete tillsammans.  
 
Lydnadsprov 2/5 
Detta prov höll på att bli inställt pga att vi vid an-
mälningstidens slut endast hade 2 ettor 1 tvåa och 
1 trea. Men Distriktet godkände inte detta så det 
var att ragga efteranmälningar. Så på tävlingsda-
gen hade vi 5 ettor, 6 tvåor och 4:a treor. Kul att 
det vart så pass många men väldigt tråkigt att inte 
ha fler deltagare när anmälningstiden gått ut. 
 
Hasse och Valle 
var det enda ekipa-
get med 1:a pris 
och tog där med 
sitt tredje 1:a pris i 
Lydnadsklass 1 
och fick då titeln 
LP1. GRATTIS! 
Hasse fick också sitt pris som 
Mesta Bästa Lydnadshund i Heby BK 2009. 
 
I Lydnadsklass 2  fick ettan, tvåan och trean 1:a 
pris. Där vart Anna Hansson LP2:a GRATTIS! 
 
I lydnadsklass 3 vart det inget förstapris. 
Återigen en mycket trevlig dag på klubben där vi 
hade tur med vädret. 
 
TACK till alla funktionärer. 

/Marie Sverin 
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Foto: Nina Grönlund 

Foto: Y.Höglund 
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En tävling för dig som tävlar för Heby Brukshundklubb - fina priser på årsmötet! 
 
 

__________________MESTA BÄSTA LYDNADSHUND (T.O.M 100506)____________ 
Hans Westman  Valle   Kelpie       Totalpoäng: 2 

 
 
Jag vet att det är flera ekipage som har varit ute och tävlat.  
Skicka ett mail. marieteams@hotmail.com  
 
Ni måste själva lämna in resultaten till mig. Skriv på en lapp, e-posta, SMS  eller skriv ett vy-
kort. Senast  2010 12 31 måste resultaten vara inne för att du ska få vara med i beräkningen.   
Min epost adress  marieteams@hotmail.com  Marie Sverin, Industriv. 6, 740 45  TÄRNSJÖ   
0763-463 692 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_____________MESTA BÄSTA BRUKSHUND (T.O.M 100506)____________ 
 
Therese Boman  Flashi  Aussie Totalpoäng: 5 

Marie Sverin  Kira   Schäfer Totalpoäng: 4 

Sandra Jarl  Sally   Malle Totalpoäng: 4 

 

Statuterna till de olika Vandringspriserna finns i pris skåpet i klubbstugan och på vår hemsida. 
 
 
 
 
 

Lydnadsklass  1 20100502 Heby BK  169,00  poäng 1:a pris       2 poäng 

Elitklass  Spår 20100424 Uppsala BK Godkänd  499,75p      5 poäng 

Högreklass Spår 20100511  Fagersta BK Godkänd 543,25p       4 poäng 

Lägreklass Spår 20100418  Väsby BK Uppflyttad 462,75p       4 poäng  

Heby BK:s kommande officiella tävlingar 2010 
 
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  
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Heby brukshundklubb 2009 års priser har tilldelats enligt följande: 
 
 
Vandringspriser 2009: 
 
F 16:s VP/ Bästa Appellklasshund  Patrik Skoglund & Ullhedens Qast 
Bästa Lägreklasshund    Marie Sverin & Gråmanns Kira 
Bästa Högreklasshund    Ingen  
Bästa Elitklasshund     Therese Bohman & Blue Wingfire´s miss flashdance 
        Lena Söderlund & Kurants Maffia  
Korabos Officers VP/Bästa Spårhund  Therese Bohman & Blue Wingfire´s miss flashdance 
Ockels Retas VP     Marie Sverin & Gråmanns Kira 
 
 
Mesta Bästa Brukshund 2009 
 
1. Lena Söderlund Kurants Maffia     25p 
1. Therese Boman Blue Wingfire´s Miss flashdance       25p  
3. Marie Sverin  Gråmanns Kira     12p 
 
 
Mesta Bästa Lydnadshund 2009 
 
1.  Hans Westman         Evallens Black Vincent                            10 p 
 

 

 
Vi behöver spårläggare!!  
Har du aldrig gjort detta förr så kommer du att få mycket bra information. 
Hör av dig med frågor till Marie 0292-50923 el 0763 463 692.  
Går även bra över mail marieteams@hotmail.com 
Vi behöver även personal till andra enkla arbetsuppgifter, hör gärna av dig! 

 

Sökes... 
Du som gillar att gå i skogen en tidig morgon och lyssna till vacker fågelsång. 

TACK  alla ni som var med och hjälpte till under tävlingshelggen  
1 – 2 maj. Utan er hade vi inte kunnat ordna någon tävling. 

/Tävlingskommittén 
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Agility 
 
 
 
 
 
 
 

Tyvärr blev det ingen kurs i agility under våren men vi har 
öppen träning på torsdagar kl. 18.00 för alla som vill vara 
med. 
En prova-på agilitykväll är inplanerad under Fest-i-Heby 
veckan, 29 juni. 
Passa på och se om detta kan vara en sport för dig och din 
hund!  Vi ses vid agilityplanen!   /Nathalie 

Flera har redan anmält sig för att jobba med agilitytävlingen   

Men vi behöver bli flera! Anmäl dig du också, det finns 
många enkla uppgifter som ska göras! Skicka ett mail till  
hebybkag@hotmail.com 

Även stora hundar kan!  Foto: Y.Höglund 

Våryra i Heby 
 

Då Heby anordnade Våryran så var även Heby brukshund-
klubb på plats. 
Vi var några tappra som representerade vår klubb och visade 
både agility och rallylydnad. 
Tack till Maggan & Jänta, Nathalie & Billy, Carolina & Ali-
ce, Yvonne & Nessie samt Mia & Wilma. 
Det var ruskigt kallt och blåsigt denna kväll så vi förstår att ni 
andra hellre stannade hemma i stugvärmen. 

Nessie, Jänta, Alice 
och Wilma ställde 
tappert upp hela kväl-
len. Även Billy var 
med (hunden i däcket 
ovan t.v.).  
Foto: Lennart Ericsson 
Heby-TV 

Alla som ville fick prova på några 
hinder. Här en hoppglad spaniel. Någ-
ra hundar hade dolda talanger och 
överraskade med felfria varv. 
Foto: Lennart Ericsson Heby-TV 

18 september !! 

 Mjuka bollar med eller 
utan pipljud. En favorit! 

Finns även till katten med 
härlig kattmynta i. 

Namntagg med tel på bak-
sidan, lasergraverad på 

borstad rostfri plåt. 
Just nu: fraktfritt! 

Smycketorget.se 
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Fest i Heby-veckan 
  Foto: Helene Wolgers 

 
Även i år har klubben arrangemang under ”Fest i Hebyveckan” .  
Det är ett bra tillfälle att göra PR för klubben.  
Bl.a. arrangeras en spårtävling 3-4 juli, med trevlig grillkväll den 3;e.  
Vidare har agilityn prova-på kvällen den 29 juni med start kl.19.00. Alla som har 
funderingar om sporten får då möjlighet att prova. Anmälan på plats, 100kr/ekipage. 
 
”Äventyrsstig med Hund” en populär lättsam tävling som alla kan vara med på för-
läggs även i år till vackra halvön Östaholm vid Dalälven.  
Korvgrillning och kaffe smakar gott efter äventyret i skogen. Äventyren består i olika 
samarbetsövningar med hunden. En tävling för alla. Promenadstig där även barnvagnen 
kan tas med. Tag med hunden eller låna grannens och upplev natur och spänning.  
100 kr /start, anmälan på plats, söndagen den 27 juni kl 11.00-12.00.  
 

VÄLKOM
NA! 
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Farliga livsmedel  
Följande lista är hämtad från webbsidan 
www.happytails.se 
 
Undvik lök av alla slag. All lök i alla former in-
nehåller Thiossulfat, ett ämne som hundar inte 
kan bryta ner, alltså lagras det i kroppen. Thio-
sulfat förhindrar röda blodkroppar att bildas vil-
ket leder till Anemi, blodbrist. Hundar kan oxå 
bli akut förgiftade Det kan till och med vara död-
ligt om det ges i stor mängd, eller i små mängder 
under en längre tid. 
 
Ge aldrig hunden choklad. Framför allt ska du 
vara försiktig med mörk choklad eftersom den 
innehåller mer kakao. Choklad också vara dödlig 
om hunden får i sig till och med en mindre 
mängd. 
 
Blanda inte olika oljor i samma måltid. Bra oljor 
är Sesam, Majs, solros, tistel, pumpakärnolja, 
hunden behöver större mängd omega 6 än av 
omega 3, till skillnad från katten. En dessertsked 
Sesamolja dagligen olja behövs till upptag av 
fettlösliga vitaminer.  
Viktigt med olja är att den skall vara kallpressad 
och datummärkt. Undvik oljor som har stått ljust 
och är i ljusa flaskor eller som har varit öppnade 
länge. 
 
Ge inte rå äggvita och rå äggula samtidigt. Ge 
gärna äggulan rå och värm äggvitan lite. Rå ägg-
vita innehåller Avidin som är en aminosyra vil-
ken förstör Biotin som finns i äggulan 
 
Vindruvor och russin kan ge njursvikt. Så lite 
som sju druvor kan ställa till problem. 
 
Macadamianötter. Bara några stycken av dessa 
kan ge skakningar och ibland tillfällig förlam-
ning i en hunds bakben. 
 
Godis och tuggummi, som innehåller Xylitol gör 
att hundens blodsocker sjunker och kan ge hun-
den kräkningar följt av svaghet, svårigheter att 
gå, kollaps och slaganfall till följd av detta! En 
hund på 10 kg som har fått i sig 2-3 tuggummin, 
kan uppvisa symptomen. Om man vet att hunden 
ätit något med xylitol kan man ge den socker för 
att motverka att blodsockret sjunker, men veteri-
när bör kontaktas. Mjölk och mjölkprodukter in-
nehåller också kalcium.  
Hos valpar av stora raser, dvs. raser som har en 

vuxen vikt över 25kg, bör man inte utfodra med 
mjölkprodukter eftersom ett förhöjt kalciumintag 
kan öka risken för tillväxtproblem. 
 
Kaffe - Koffeinet i en kopp kaffe är en kemisk 
förening - metylxantin - som kan ge höjd puls 
och orsaka slaganfall. 
 

Vetedeg. Förvaras oåtkomligt för djuren. Hundar 
blir berusade om degen jäser i magen. INTE 
DÖDLIGT, håll hunden under uppsikt. Kontakta 
veterinär! Hunden skall vara så still som möjligt, 
annars kan det orsaka magomvridning. 
Aprikos, körsbär, fikon, plommon, äpple och lik-
nande frukt - om en hund äter stor mängd av des-
sa frukter eller deras löv och/eller kärnor, kan det 
bli farligt. Dessa frukter innehåller ämnen som 
liknar cyanide som är giftigt och påverkar t.ex. 
andning, ögon och kan ge chock etc. 
 
Avokado - skal, kärna, löv och själva frukt är 
giftigt för hundar. Det giftiga ämnet är persin, 
och har många symptom så som andningssvårig-
heter, svullen mage, vätskesamlingar i bröstkorg 
och hjärta. (det är endast bekräftat att persinet 
påverkar hästar, idisslare och vissa fåglar - som 
strutsar, men för att vara på den säkra sidan bör 
detta undvikas) 
 
Bakpulver & bikarbonat - en betydlig konsum-
tion av dessa ämnen kan ge hjärtfel hos hundar. 

-”Ett torrt kex, är det allt jag får?” 
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Mjölkprodukter - hör kanske inte till det farligaste 
men kan ge besvär så som kolik och diarré, då 
hundar saknar det enzym som kan bryta ner laktos 
och får då symptom som liknar människor med 
laktosintolerans. Och bör därför begränsas. 
 
Muskot - i större intag är farlig för hundar och kan 
leda till död. Symptom kan t.ex. vara skakningar, 
epilepsi, nervproblem etc. 
 
 Fettet från julskinkan - eller annat fett i stora 
mängder kan starta en inflammation i bukspott-
körteln 
 
 Potatisplantor och rå potatis - innehåller solanin 
och chaconin och är giftigt. 
 
 Lakrits 
 
 Saffran, starka kryddor 
 
 Salt- och saltvatten saltvatten eller mat med 
mycket salt, t.ex. julskinka, det kan leda till för-
giftning 
  
Majskorn - är inte bra för valpar 
 
 Rabarber - stjälk och blast (hämmar bildandet av 
röda blodkroppar) innehåller oxalsyra som är ett 
svagare gift, men i större mängd kan det vara po-
tentiellt dödligt. 

Svamp 
Många säger att svamp är farligt. Från Region-
sjukhuset Strömsholm sägs det; När det gäller 
svamp stämmer det gamla talesättet  "Sådan hus-

se, sådan hund". De svampar som är giftiga för 
människor är i allmänhet även giftiga för hundar. 
Det finns en mängd olika giftiga svampar, och 
symptomen beror på vilken svamp hunden har fått 
i sig. Magbesvär är det vanligaste problemet, men 
ibland kan följden bli mycket allvarligare med 
lever- eller njursvikt som följd. Om din hund kan 
ha ätit giftig svamp, ta kontakt med din veterinär 
för vidare direktiv så snart som möjligt. Det är 
viktigt att få behandling om hunden visar symp-
tom på förgiftning! 
 
 Broccoli - bör inte ges rå till hundar, kokt går bra 
 
 Citrusfrukter - för ej överdoseras Citrusfrukter 
kan störa magsaftsproduktionen och leda till att 
hunden kräks galla. 
 
 Grönmögelost - innehåller roquefortin, en svamp 
som hundar är känsliga för och kan ge nervtoxisk 
effekt, skakningar m.m. 
 
 Rå fisk - innehåller tiaminaser som förstör B-
vitaminet tiamin men kokar man fisken förströs 
tiaminaserna och fisken blir ofarlig. 
 
 Morot - vid överdosering kan det relativt höga 
glykosvärdet leda till diabetes 
 
 Nötter - innehåller ofta väldigt höga halter mögel-
sorter och väldigt salta, kan fastna i halsen 
 
 Spenat - bör ej ges för ofta då det hämmar röda 
blodkroppar 
 
 Banan - kan leda till urinsten pga att den innehål-
ler höga halter magnesium 
 
 Bacon - innehåller för mkt salt och för mycket 
fett, vilket kan orsaka pankreatit hos hunden, 
dessutom gör saltet att hunden dricker för mkt och 
kan drabbas av uppblåsthet, som leder till tarm-
vred. 
 
Saffran - är giftigt i större mängd. 
 

 

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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Följande text är hämtad från en av våra medlem-
mar, Lena Söderlunds hemsida: www.kurant.se 
Här finns så mycket intressant att läsa. Kan verk-
ligen rekommendera denna webbplats. /Yvonne 

torkas de att använda att koka te på eller så strös 
de över foder, bra även som smörgåspålägg. 
 
När min schäfertik Smaragd hade sin andra valp-
kull på 9 st, såg hon tämligen överansträngd ut då 
de var fyra veckor gamla. 
Slemhinnorna, d.v.s insidan på läpparna, var ill-
röda och avskavda efter allt tvättande av valpar. 
 
Då drog jag mej till minnes några anteckningar 
jag gjort om nässlor. 
Jag kokade nässlor i 10 minuter och silade väts-
kan i fodret. Munsåren försvann inom två dygn. 
 
Därefter har jag läst reportage i Hundsport special 
av Marjorie Bunting, teorier om att hundar  inte 
kliar sej då nässlor kokades med fodret. Nässlor 
är rika på mineraler och A-vitamin. 
 
Brist på A-vitamin är vanligt hos hundar. Tonsi-
lit , rinnande ögon, förhudskatarr m.m kan bero 
på just brist på A-vitamin, samt valpar och ung-
hundar som är tunnhåriga runt ögonen kan bli 
hjälpta av A-vitamin. 
Slutligen öka aldrig mängden av A-D-
vitamindroppar, för mycket D-vitamin är farligt. 
 
Här är några tips på vad du kan ge din hund och 
naturligtvis även äta själv.  
Har antecknat lite smått och gott från föredrag 
”Det gröna apoteket ”. 

Alla växter plockas efter dagg och före kl. 12 vik-
tigt är att all plockning görs 50-100 m från  
trafikerad väg. 
Nässlor kallas skogens gröna guld, p.g.a. att de är 
mycket nyttiga. A-vitaminet är bra för slemhin-
norna, dessutom innehåller nässlor stora mängder 
mineraler. Nässlor kan torkas på lakan, tar 4 da-
gar till en vecka. Torkade blad mixas i en matbe-
redare till pulver. Att köpa färdigt kostar i hälso-
kosten 400:- kg. 
 
Nässlans blommor är särskilt nyttiga ( sparas se-
parat ) används vid krasslighet. Nässlan höjer im-
munförsvaret. Nässlan kan användas till Te eller 
mixa de färska bladen, en liter gröna blad, en dl 
vätska och för smakens skull, tillsätt lite citron 
och honung. 
De spröda bladen förtäres lämpligen som soppa 
eller stuvning. 
Gröna växter innehåller klorofyll = växternas 
hemmaglobin. Kan hjälpa vid blodbrist. 
 
En del hundar äter maskrosblommor, sannolikt 
för att de vill åt C-vitaminet. 
Här är ett recept på maskrosblomma. Halvt utsla-
gen, steks i smör och äts som svamp. 
 
Hunden kan bilda eget  C-vitamin med hjälp av 
glukos, många tror att mängden kanske inte räck-
er vid  ansträngning av olika slag. OBS. om du 
ger hunden extra C-vitamin skall den vara syrane-
utral. 
 
Många hundar äter gräs, troligen för att där finns 
ämnen som Betacarotin – Klorofyll - C-vitamin 
som hunden kan behöva. Skulle hunden äta gam-
malt torrt gult gräs så har den antagligen ont i 
halsen.  
 
Det finns mer vitaminer i bladen än i frukterna. 
Det gäller alla slags bär och frukter. 
 
Svinmålla är mycket näringsrik, utmärkt till stuv-
ningar. 

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 

Nu är det hög tid att 
bege sej ut för att 
plocka brännässlor. 
Dessa är nämligen ett 
utmärkt tillskott i 
hundfoder. Antingen 
stuvas bladen eller så  
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Nu är det slut igen…!  
Tänk att dessa dagar 
alltid går alldeles för 
fort.  
I år tänkte jag bara 
skriva inledningen, 
för många andra har 
varit så duktiga och 
flitiga med pennan. 
Jag har pg a arbete 
inte kunnat delta på 
kvällarna så det läm-
nar jag också över till 
andra att berätta om för de ”stackare” som missa-
de lägret.  

Hur man nu lyckas 
göra det?! Missa läg-
ret alltså. 
Ett gott råd… ta fram 
nästa års kalender 
och pricka för Kristi 
himmelfärdshelgen 
2011. 
Men tänk om alla 
medlemmar vill åka 
på lägret, hur ska vi 
då få plats? I år var 
det knökfullt med 
många utomsockens 
deltagare, vilket är 
trevligt. 

Maten var god men allra bäst var Mats älgsoppa 
som med lite hjälp av Svenssons kryddning, blev 
helt otroligt delikat. Det var så mycket kött så 
man fick leta efter grönsakerna. 

Jag var med i grup-
pen med instr. Hans 
Glamsare från Bot-
kyrka BK. Delta-
garna var mestadels 
från mitt vanliga 
sökgäng, vi var 5 st 
samt Gunilla & 
Våfflan och Hans 
fru Maria med sina 
2 Border Terrier. 
Hans körde även 
sin unga och inten-
siva Riesen. Hans gick in med stor entusiasm för 
att lösa allas svårigheter. Tydlig, duktig och med 
lång erfarenhet av söket vilket han delade med 
sig av. Det är intressant att höra andra lösningar 
på problem och väga dessa mot mina egna. Alla 
gjorde vi framsteg, några stora och andra lite 
mindre men vi var mycket överens om att vi gär-
na vill se Hans som instruktör nästa år igen. Det 
var så trevligt att ha er här, Hans och Maria! Tack 
för ert engagemang!! Och oj vad vi ska träna!!!  

 

Text och foto: Yvonne Höglund 

Lägerspecial 

Kenneth och Cissie fick inviga 
lägrets första sökruta. 

Gunillas Våfflan ser ut att kika 
under lugg, men vem behöver 
synen  när man har en bra nos? 

Karin och Tutsie.  

Marias yngre Border Terrier var en liten men 
pigg och duktig kille (sorry Maria… glömde 
hans namn). Marias äldre BT Billy var också 
med och hade som uppgift att tillsammans med 
min andra hund Yla, se till att rutorna blev väl 

vallade. Min äldre 
hund är ju som be-
kant inte världens 
trevligaste mot 
okända hundar, men 
Billy skötte sig som 
en gentleman och 
hon fattade nog lite 
tycke för honom. 
  /Yvonne Ramsey i full fart, som vanligt. 
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Så har det varit läger igen! 
 
Glad i hågen åkte jag på träningsläger igen, det 
var längesedan sist, i ett annat hundliv faktiskt. 
Men det var sig likt. På onsdagskvällen fylldes 
gårdsplanen och klubbstugan av glada, förvän-
tansfulla hussar och mattar, parkeringen fylldes av 
husvagnar och bilar med mer eller mindre hög-
ljudda hundar och lägerkommittén lyckades så 
småningom samla flertalet deltagare så att de kun-
de hälsa alla hjärtligt välkomna, presentera årets 
”magistrar” och gå igenom de kommande dagar-
nas program, det blev mest prat om kvällsaktivite-
terna, och några enstaka ordningsregler. 
På torsdagen startade allvaret, för min och Cordis 
del i sökskogen i grupp 1. De flesta i gruppen var 
gamla bekanta från vår vanliga sökträning men 
gruppen var utökad med Gunilla och hennes rie-
sen Våfflan. Gunilla har jag tränat med tidigare 
och vi kunde många gånger under de kommande 
dagarna gemensamt konstatera att det där med 
minne och simultankapacitet nog var någonting vi 
beklagligtvis ”växt” ifrån. Övriga hundar som var 
med och tränade var magister Hans unge riesen-
hanne och en pigg liten borderterrier, tränad av 
Maria, fru till Hans. 
Vi tränade på olika ställen och för mig var det 
mycket spännande att vara i en sökruta med 
många olika vattenhål, diken med stillastående 
vatten, bäck med rinnande vatten och ett kärr. En 
sak som minnet sparat åt mig är hur jag, mestadels 
förgäves, försökte få Cordis föregångare att avstå 
från att dricka, bada eller bara allmänt njuta av 
vatten i stället för att göra det han blivit tillsagd. 
Till min stora förtjusning gjorde Cordi bara ett 
litet plask i vattnet trots att han gick som sista 
hund före lunch den allra varmaste dagen och trots 
att han var så törstig att han drack vatten när han 
fick det från sin flaska på stigen. Han brukar rata 
den löjliga flaskan. 
Samma varma dag hade vi lite specialträning för 
två av hundarna. Dessa båda hundar har av okän-
da anledningar slutat göra vad deras förare ber 
dem om och nya träningstips var efterfrågade. 
Hans hade ett förslag och det prövades med fram-
gång. Tyvärr visade det sig att Tutsi, bordercollie, 
efter en stund inte hade vidare lust och matte Ka-
rin avbröt övningen eftersom hon har bitter erfa-
renhet av hur det kan bli om man pressar hunden. 
Tutsi fick träffa veterinär, började medicinera mot 
öroninflammation och fick vara sjukskriven sista 
dagen. Karin fick låna en hund så att hon kunde 
delta och suga in information och tips också sista 
dagen. Hon tyckte det var intressant att arbeta 

med och se en hund som visste vad den skulle 
göra. Det innebar att hon själv kunde koncentrera 
sig mer än annars på annat runt omkring, hur hon 
sig själv beter sig och vad gör ”stigen” till exem-
pel. 

 

Annakarin och Cordi njuter av en tub räkost. 
Foto: Y.Höglund 

Cordi bjöd oss på många glada skratt… Tänk vad mysigt 
man kan ha hos figgen… tror inte Karin var lika förtjust... 
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 Inte ens vid närmare eftertanke kan man föreställa 
sig hur mycket man som förare, eller för den delen 
figurant, måste tänka på när man tränar en sök-
hund. Skapa rutiner för att ta hunden fram till ru-
tan för att förbereda den på vad som kommer att 
hända, ställa upp hunden och rikta den rätt utan att 
”pilla och plocka” för mycket med den, det förvir-
rar bara hunden och får den att tappa fokus. Dess-
förinnan måste du ha bestämt om du skall använda 
handtecken, röst, kroppshållning eller någon annat 
hemmagjord variant som talar om för hunden vad 
som förväntas av den. Man ska försöka avstå från 
att försöka kasta fram hunden med hjälp av hals-
bandet. Eftersom det valda tecknet skall användas 
konsekvent gäller det att hålla koll på, och komma 
ihåg, hur man placerat sina ben bredvid hunden. 
Vänster ben bakåt längs med hunden är kanske 
bra eftersom det hjälper hunden att stå rakare och 
förhoppningsvis springa åt det håll näsan pekar. 
Skicka hunden, förflytta dig framåt och eventuellt 
inåt medan du håller stenkoll på hela skogen, gäll-
er bara enstaka förare, så att du ser var hunden 
kommer tillbaka. Koppla hunden och skapa ruti-
ner också för påviset, tillbaka ut i skogen där hun-
den kom in till stigen, sträckt koppel, kommando 
och språng march ut i skogen efter hunden, helst 
utan att bryta benen. 
Är man figurant vid ett uppletande skall man pas-
sa sig för att belöna hunden i legan. Rulla raskt ut 
innan du belönar. Bli alldeles passiv när hunden 
skall tillbaka till föraren. En passiv figurant trollar 
blixtsnabbt bort leksaker och godis så att hunden 
inte har någon anledning att stanna kvar i skogen. 
Om hunden skall hämta lösrulle skall den ligga på 
marken, vid figurantens fötter om möjligt. Figu-
ranten skall hålla fast lite lagom hårt för att trigga 
hunden att ta rullen. Så här håller det på i alla 
oändlighet. Alla kan förstå att avsaknad av både 
välfungerande minne och god simultankapacitet är 
ett stort handikapp så det gäller att nöta in rutiner-
na. 
När man tränar finns det några saker att ALLTID 
tänka på. -Variera träningen så att du förstärker 
hundens intresse, den skall inte veta exakt vad 
som väntar. -Det finns ingen nytta med att göra 
träningen för svår, underlätta i stället för hunden. - 
Avsluta träningen när hunden har lyckats. 
Vädergudarna skötte sig exemplarisk under läger-
dagarna. Under dessa dagar mätte jag upp 31 mm 
nederbörd hemma hos mig. Nästan ingenting av 
detta kom under dagtid, otroligt. Att jag trots detta 
blev blöt, eller i alla fall ordentligt fuktig berodde 
det på att fina regnstället var kvar hemma. Jag 
tyckte att det gamla gott kunde duga i skogen ett 

tag till. Detta trots att jag köpt nytt just för att jag 
av erfarenhet vet att det gamla släpper in regn ut-
ifrån men inte ut fukt inifrån. Snålheten bedrar 
visheten precis som vanligt. 
Eftersom jag inte varit med på kvällsaktiviteterna 
vet jag inte så mycket om vad som hänt utöver 
”snackisen”: de hopslagna sökgängen vann kubb-
tävlingen. Jag har också kunnat konstatera att 
somliga deltagare har sett allt tröttare ut när dagar-
na (nätterna?) gått, att den stora mängden lotteri-
vinster som vanligt gått till några enstaka lottkö-
pare, att alla tycks ha bevarat sitt goda humör och 
att någon som vanligen inte äter viltkött ändå val-
de att äta den goda älgsoppan för andra gången 
när den serverades till lunch på söndagen. 
De närvarande delarna av vårt vanlig söktränings-
gäng, Yvonne med Ascii, Kennet med Cissie och 
jag med Cordi bestämde tid att fortsätta vår trä-
ning redan kommande vecka. Veronica med Ram-
sey och Karin med en tillfrisknad Tutsi kommer 
med kommande veckoslutsträning. Vi kommer 
alla att ha med oss nya idéer och hundarna har lärt 
in nya steg i sin utbildning. 
 
Tack för i år! Vi ses nästa år på lägret! 
Annakarin och Cordi 
En nu ett kanon läger 
till ända 
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En nu ett kanon läger till ända 
 
Då var det Onsdag före Kristi Himmelsfärds hel-
gen, parkeringen nere på klubben börjar sakta 
fyllas med husvagnar och bilar. 

Första lägerkvällen är det bara samling, informa-
tion och presentation av instruktörer. Sedan sam-
las vi i grupperna och pratar ihop oss om vad vi 
vill ha ut av helgens träning. Det ligger en spän-
ning i luften, ska det bli lika trevligt detta år ock-
så. Lägret har ju funnit sedan 1997 då vi var i 
Marma, så även 98. Sedan 1999 har vi haft läger 
nere på klubben så detta var det 13:e (11:e på 
klubben) och fler blir det. 
Alla gamla vanliga deltagare vet man hur dom 
är, men ska dom som är nya passa in i vår jar-
gong. Helt klart de gjorde dom. 
För skyddets del hade kommittén lyckats med att 
få ner Staffan Nilsson ifrån Piteå. Det var inte 
första gången han var hos oss. Han har varit 
Skydds magister ner hos oss dom 5 första lägren 
då han tillsammans med Rune ”tolken” Anders-
son Herrljung (Som sedan några år förmedlar 
sina kunskaper i köket) försökte lära oss vad det 
här med skydds går ut på. På den tiden var det 
svårt att förstå vad den duktige mannen menade. 
Vi var helt nybörjare. Han var ner och gästspela-
de 20… också. Så i år var det 7:e året (av 11 som 
vi har haft skydds). Träning ger färdighet för det-
ta var de klart bästa. Mycket bra engagemang i 
varje deltagare hela helgen. Vi var 12 st som trä-
nade i gruppen med hundar från 6 månader – täv-
lande i Elitklass.  Då hundarna inte klarade att 
köra skydds hela tiden så ägnade vi några timmar 
efter lunch varje dag till annan träning, spår, sök 
uppletande eller lydnad då även dessa moment 
ingår i tävlingsgruppen skyddshundar. Gruppens 
yngsta deltagare var den underbart söta lilla Jarro 
(Jimmys nya valp) Han charmade alla (valpen 
alltså). Nästa år kommer dom och vara med på 
riktigt. 
På torsdags kvällen har vi sedan några år hundra-
ce, så även detta år. Stora rykten hade gott hela 
dagen om magisterns hund SNABB Gudrun, så 
vi var ganska säkra på att Gudrun skulle vinna 
och skyddet ligga på topp den kvällen. Men så 
vart det inte köket hade mé en bordercollie Reko, 
mer tränad sedan förra året då han kom tvåa. På 
tredjeplats kom en gammal veteran och tidigare 
vinnare av hundracet. Men vart tog då Gudrun 
vägen jo hon fick en fjärde plats, magistern dep-
pad. Snabbt döpte vi om henne till snygg Gudrun 
o genast vart Staffan gladare. 

 
Fredag 
Som skydds hundsförare är det viktigt att man 
kan styra sin egen träning och ha en plan över 
vad man ska göra med hunden. 
Så när Hasse kom på fredagen för att göra sitt 
första träningspass så visade det sig att han hade 
planerat länge. 

Patrik och Nemo. Foto: Anette Broberg 

T.v Patrik och Ztolle. T.h Staffan och Snygg Gudrun  
Foto: Anette Broberg 

Danne gör överfall på Lotta Paxa avvärger.  
Foto: Anette Broberg 
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Staffan frågar – ja, vad ska du göra, vad har du för 
plan? 
Hasse svarar – Jag får väl använda den här, och 
pekar ut mot vår appellplan. 
Alla hann två pass före lunch sedan vart det sök/
uppletande efter lunch och ett pass innan vi måste 
ladda för kubben. 

 
Under kvällen hade vi som vanligt kubbtävlingen, 
grupp mot grupp. Skyddet gick till final men vi 
var så urdåliga så söket hade inga problem att slå 
oss. Än en gång fick vi ha allvarliga samtal med 
magistern han var på väg in i en depression. Men 
det är bara att krypa upp ur gropen, spotta i hän-
derna och fokusera framåt. 
Kvällen ägnades åt diskussioner, danser och di-
verse andra saker. 
 
Lördag 
Denna förmiddag var något segare än de andra 
morgnarna men med mycket kaffe så var vi igång 
igen. Denna förmiddag fick man ta till lite taktis-
ka knep för att få figuranterna i rätta stämningen. 
Så när Danne vår sanna AIK:are fick vi peppa 
med att han skulle tänka att föraren var en sann 
Djurgårdare som han skulle slå ner, så att han 
skulle lägga lite allvar i modprovet. Detta funge-
rade mycket bra. 
Timmarna efter lunch ägnades åt spårträning. 
Själv passade jag på att få ett spår utlagt i sökru-
tan som hade används under förmiddagen. Patrik 
gjorde så att jag kunde göra ett spår påsläpp på 
ren mark sedan gick han upp i rutan ca 30 minuter 
efter sista hund var körd. Kanon påsläpp och det 
var så läckert att se hur Kira växlade ner tempot 
för att kunna behålla spåret inne i sökrutan där det 
hade gått många hundar och folk hela förmidda-
gen. Mycket roligt att få de möjligheterna till trä-
ning, svårt att få i vardagsträningen. 

Skyddsgänget i kubbtävlingen. Foto: Nina Grönlund 

Fasttagande med Bixa. Foto: Anette Broberg 

Lena och Nemo.  Foto: Anette Broberg 

Staffan undrar vad...  Foto: Anette Broberg 
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Välkommen önskar 
 

Monica Tydén 
Certifierad hundfysioterapeut 
Diplomerad hundmassör 
 
Peder Norman 
Leg.naprapat 
 
Gå gärna in på vår hemsida 
www.moklintahundcenter.se 
 

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 

Vi körde ett till skyddspass denna eftermiddag. 
Hundarna var nog lite sega också. För vår alerta 
magister myntade uttrycket: Hunden tillkämpar 
sig bytet som en vårtrött gädda. 

Denna kväll blev lugn, vi passade på att träna någ-
ra timmar på att kasta kubb. För nästa år ska i alla 
fall inte jag vara den som sänker laget. Här ska 
tränas man får offra lite tid av hundträningen. Vad 
gör man inte för att skyddet ska vinna. 
 
Söndag 
Vi körde igenom alla hundarna en gång och tog en 
ordentlig genomgång av varje ekipage. Hur fram-

tiden skulle kunna se ut om vi förare skötte oss, 
vad vi skulle tänka på osv. 
Vi hade en lite tidigare avtackning då de två norr-
länningarna började längta hem. Staffan åkte ju 
tillsammans med Olle som är en äkta flatbottning, 
vet ni vad som kännetecknar en sådan. Jo de är 
håriga under fötterna, lata av naturen och har en 
lömsk blick, ytterligare ett uttryck som kom till 
under dessa otroligt trevliga dagar. Med kanon 
tränings väder trots en massa regn på nätterna. 
ETT JÄTTE TACK TILL DANNE , PATRIK 
OCH OLLE SOM STÄLLDE UPP OCH FIGGA-
DE SÅ BRA. 
 
Vi måste se till att köket med sin gourmémat får 
någon form av utmärkelse. TACK för kanon mat. 
ETT JÄTTE TACK TILL LÄGERKOMMITTÉN 
FÖR ETT KANON JOBB 
 
Du som hade trevligt på vårt läger och vill göra 
om det igen. Boka redan nu in i din almanacka så 
att du inte hittar på något annat. För Kristi Him-
melsfärdshelgen 2011 så kör vi igen, 1/6 – 5/6! 
Träna lugnt 
 

Marie & Kira 

Paxa försöker.  Foto: Anette Broberg 
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TACK!! 
Vi i lägerkommittén vill TACKA ALLA som ställde upp och 
gjorde detta läger till en "superhelg". 
Utan erat engagemang så skulle det inte funka. 
STORT TACK även till er som blev kvar och snyggade till 
efteråt, utan er skulle vi inte ha kommit hem så tidigt. 
TACK till ALLA som bidrog med priser till lotteriet. 
TACK Jimmy och Danne som fixar så vi får värme i husvag-
narna. 
TACK till ALLA deltagare för att det var så trevligt. 
TACK till instruktörer för att ni var så duktiga. 
 
Ha nu en trevlig sommar. 
Lägerkommittén / Lena 
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Valle 

DM 
 

Den 19 - 20 juni avgörs di-
striktsmästerskapet. 

Välkommen att se en  
spännande tävling på  

Tierps BK. 

Meddelande från vår kassör: 
Nu måste det bli lite bättre ordning! Lappar i 
kökskassan när man glömt fikapengar ska be-
talas nästa gång man är på klubben.  
Reglera detta snarast. En lapp i stället för 
betalning får inte bli liggande, det är ditt an-
svar. Det gäller generellt ett bättre ansvar för 
hantering av klubbens pengar. Se till att lämna 
ifrån dig/redovisa pengar som tillhör klubben 
så fort som möjligt vilket underlättar kassö-
rens arbete som är tungt nog. 
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Text: Kenneth Persson   
Vårt första Heby BK läger 

Så var det dags då, första gången på läger i Heby 
BK. Jag skulle ingå i sökgruppen med min  
Riesenschnauzer Cissie. 
Vi hade börjat med sökträning i höstas, som rena 
nybörjare men både hunden och jag tyckte det var 
jätteroligt. 
Eftersom jag har tänkt att vandra i fjällen med 
hunden i sommar, så provade vi att sova i tält. Det 
gick förvånads värt bra. 
Jag var lite orolig för att hon skulle bryta sig ut 
vid minsta ljud utanför, men det gick väldigt bra. 
Man kan ju inte säga att det var tyst och lugnt un-
der hela natten. 

Instruktör för oss i sökgrupp 1 var Hasse Glamsa-
re som hade sin fru Maria till hjälp. 
Så till träningen. 
Hasse tog rätt på våra förkunskaper, så han kunde 
lägga upp  träningen, efter varje hund (och föra-
res) nivå. 
Om någon hade speciella önskemål på moment 

som skulle tränas så gick det också igenom.  
Alla tyckte att han fick lägga upp träningen på sitt 
sätt. 
För vår del så handlade det om vindövningar och 
inkallning från figurant, vilket är behövligt då 
Cissie gärna vill göra ett litet ärevarv när hon 
kommer in till stigen. Ett annat moment att öva på 
är rena markeringsövningar där figuranten ligger 
synligt på kort avstånd och hunden hämtar rulle 
och kommer in. Det här övade vi på med varieran-
de svårighetsgrad. En eftermiddag provade vi på 
uppletande av föremål, vilket också gick rätt så 
bra. Cissie fattade rätt fort vad det hela gick ut på. 
 
 
 

Hasse har den inställningen att träningen ska de-
las in i små moment, som när de sitter till 100% 
gradvis fogas samman. Det var många nya idéer 
och lösningar som kom fram under denna tid. 
Helt plötsligt var det söndag och dags att packa 
ihop. 
Tack för ett bra genomfört läger och kanonkäk. 
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Tänk nu är de ett helt år tills de är dags igen… 
 
Just nu har årets höjdpunkt passerat, tänk vad ti-
den går fort när man har roligt. 
Årets läger har förvandlas till trevliga minnen. 
Bäst av allt var att väderprognosen ändrade sig, 
för i slutet av vecka 18 lovade man regn varje dag 
och så där +7 grader, istället fick vi en dag med 
helt perfekt spåväder och sen på em. sol och + 23 
grader! 
Så här såg de ut i år, 45 st gjorde lägret till vad de 
blev och så här svarade man på enkäten. 
Skyddshunsgruppen var 12 deltagare med Staf-
fan Nilsson från Piteå som lärare. 
Av 12 deltagare svarade 8 st så här: 
Några tyckte att gruppen var lite för stor. 
Om sin instruktör sa, 4 st Staffan Nilsson, och 4 st 
tyckte, kanonbra, kanon. 
Alla vill ha samma instruktör nästa år och alla tän-
ker komma tillbaka!! 
Spårhundsgruppen var 8 st med Christer Eriks-
son som lärare. 
7 st svarar så här: 
Guppen storlek 2 st tycket gruppen var lite för 
stor, resten tycker lagom. 
Om sin instruktör tycker man: Kanonbra, Bra 
Mycket bra, Jättebra, kanon (kan inte bli bättre) 
Fanastisk,10p skitbra, Suverän, fem getingar, även 
till hans fru. 
Alla vill ha samma instruktör nästa år och 80% 
tänker komma tillbaka. 
Sök gr 1 Hasse Glamsare med 7 deltagare och 
alla har svarat, och tycker om gruppens storlek, 

Ok den får inte bli större, för mycket med 8 hun-
dar, en för mycket, de var max, bra, ev en för 
mycket. Om sin instruktör tycker man, Bra, Bra 
varierande, Bra, Utmärkt, Bra varierande träning. 
Alla tänker komma tillbaka nästa år och önska då 
få samma instruktör. 
Sök gr 2 med Stefan Turner 6 deltagare och alla 
har svarat. 
De tycker att gruppens storlek var, perfekt, bra, 
lagom, bra, okey, och alldeles lagom 
Om sin instruktör tycker man, bra, bra, duktig, 
bra, bra, duktig skulle kunna vara lite mera ”på” 
Samtliga tänker komma tillbaka nästa år. 
 
Om köket och maten säger man bra, toppen ka-
nongott, önskar samma kökspersonal 
Vad som fattas är att kunna köpa en lättöl till ma-
ten. Många lovord fick den Lundska 
”Älgköttsoppan” där man fick leta efter potatisen 
och den Svenssonska köttfärslimpan, där kom de 
lovord som ”de här var så ända in i …….. gott, så 
jag tar en gång till”.  
Ja kul har de varit TACK ALLA 
 
Annica Boström  

 

Foto: 
Annica Boström 
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Stort TACK till  
 

BY Ekologiska Gårdsbageri 
för allt gott och nyttigt frukostbröd  
deltagarna fick njuta av på lägret. 

Tack också till Annakarin som hämtade 
brödet varje morgon. 

 
Stort TACK till 

 

Åsbo Ägg 
i Tärnsjö 

som skänkte oss färska ägg, också dessa 
avnjöts till frukostarna. 
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Text: Karin Ström Foto: chrillphoto.se 

Allt om inget  

Årets första utställ-
ning för mig och Nee-
ta gick av stapeln den 
15 maj i Sala. Det var 
Specialklubben för 
Kontinentala fågel-
hundar som hade an-
ordnat den vid Anne-
dals Sportgård.  
En stor fotbollsplan 
var dekorerad med 
tält, bord för ringsek-
reterare, flämtande 
hundar, svettdrypande 
människor och en stor 
skinande sol.  
25 grader varmt, ingen skugga någonstans att 
gömma sig i, bara en stor gräsplätt med NADA 
träd.  
 
MEN, jag var så smart ( OBS! Skrivs inte för att 
skryta ), att jag blötte en handduk som jag lade 
över ryggen först och sedan över huvudet. Och 
snacka om att jag tyckte att det var skönt! Neeta 
däremot satt flämtande bredvid och tittade på. 
Skämt åsido... Neeta tyckte det var världens bästa 
matte som tog hand om henne i värmen. Jag var 
helt oförberedd på det härliga kanonvädret som 
äntligen kom. 
 
Det var många hundägare som hade såna där små 
kryp-in-burar av nylon också. Så det första jag 
ska göra när löningen kommer är att inhandla en 
sådan! Minitält till voffsingen. Hur bra som helst. 
Men de flesta hade sådana där riktiga utställ-
ningstält som de ägnade en massa tid åt för att 
sätta upp. 45 minuter för hopsättning och 30 mi-
nuter till nedmontering. Inte illa alls! Jag vet ju 
själv hur det är att sätta upp tält, SVÅRT! Sen att 
när de väl var klara hade tältöppningen rakt mot 
solen, det är en annan femma. 
 
I sommar kommer det att hållas utställningar här 
och var, både nationella och internationella. Så 
stå på er, visa upp era snyggingar och ta hem 
rosetter att hänga upp på väggen.  

Inte för att Neeta fick någon rosett. Nej, hon ställ-
des bland fem stycken andra långhåriga weimara-
ner då hon fick en etta. Det var hon och hennes 
kullsyster som fick gå in i ringen igen och visas 
för domaren ännu en gång men då vann syster 
Zemlan.  
Men ett tröstpris fick Neeta i alla fall. Ett tuggben 
som hon stolt gick och bar på.   
Och ett utfärdat ark på hur snygg och välvinklad 
hon är:-).  
 
I sommar är det även dags för World Dog Show i 
Danmark!! Vilken grej, Nästan lika stor händelse 
som när Stockholm, Sweden anordnade Världsut-
ställningen. 
Synd bara att jag inte kommer dit... Skulle vara 
riktigt roligt att se världseliten. 
Om det är någon som ska dit, lova att ni fotogra-
ferar mycket och antecknar till höstnumret av 
RRR-apport. En insidestory direkt från det röde 
og vide landet!  
 
Jag skulle egentligen intervjua Mia Övernäs på 
Trimkompaniet till det här numret men tiden 
räckte inte till och när det väl fanns tid hade hon 
rest utomlands. Men jag lovar att till nästa num-
mer kommer en stor insändare om henne. Tänk 
vad roligt det kommer att bli att få läsa om kom-
mande hösts modefrisyrer till våra älskade hun-
dar! 
 
Så låt håret växa över sommaren och låt det sedan 
färgas, trimmas, klippas och fönas hos Mia lagom 
till höstmörkret anländer... 
Ha en kanonsommar med massor av sol, bad och 
spännande RRRapport-läsning. 
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Heby-lägret 12 - 16 maj 2010 
Text och foto: Nina Grönlund 

Då var det dags igen, för det årliga Heby-lägret. 
Tänk… att det här är mitt 5:e år som jag är med. 
För Pilo så blir det 3:dje gången gillt. Första året 
i spårgruppen sen sökgruppen och nu i år 
skyddsgruppen… nää… jag bara skämta, själv-
klart så blev det sökgruppen i år igen. Nyheten i 
år var att det blev två sökgrupper, vi var så 
många anmälda. Det var också en spårgrupp och 
en skyddsgrupp. 
I vår sökgrupp var vi 6 stycken Gunilla, Hillevi, 
Mia, Linda, Anki och jag. Vår ”sökfröken” (alla 
instruktörer på Hebylägret är fröknar) var Stefan 
Turner från Hallstahammar. Han både tävlar och 
är domare, vilket resulterade i diskussioner om 
hur olika moment bedöms på tävlingar. Stefans 
träningsfilosofi stämde mycket bra överrens med 
min egen så det var inga problem med att köpa 
det han sa. 

Lägret börjar som vanligt på onsdagen, folk bru-
kar droppa in under eftermiddagen och framåt. I 
år hade jag ju min egen husvagn att bo i. Och det 
kändes jätte skönt, den var ju Pilo van vid. Hus-
vagnen hade vi kört upp redan på tisdagen, eller 
rättare sagt Peter min sambo körde upp den åt 
mig. Så det var bara att flytta in när jag kom upp 
på onsdagen. Det blev ganska fullt på parkering-
en under kvällen. 
Det är alltid roligt att träffa nya människor, och 
självklart även de man känner som man inte träf-
fat på länge. Efter den sedvanliga infon så träffa-
de respektive grupp sin ”fröken”. Där vi fick be-
rätta om oss själva och vår hund, träning och 
målsättning. Gunilla, Hillevi och Mia var med i 
samma sökgrupp på förra årets läger, så de kända 
jag. Linda och Anki blev några nya bekantska-
per. Sen blev det korvgrillning, och allmänt 
mingel. För egen del så blev det inte så sent, jag 
ville ju vara pigg och utvilad till första sökträ-
ningen. 
I år hade jag med mig min stora kamera, men det 

blev inte så 
mycket bil-
der tagna 
från sök-
skogen. 
Första da-
gen på för-
middagen 
blev det 
några bil-
der, sen 
kom regnet. 
Inte hela 
tiden men 
till och från. Så några bilder på mig och Pilo har 
jag inte, och inte heller på alla i sökgruppen. 
Torsdagens träning, blev på sökbanan i östa. Det 
var inte bara jag som använder kortlek, för att 
lotta startordningen. Det verkar vara ganska van-
ligt bland oss som tränar sök. 
Vi själva fick lägga upp vår träning på första trä-
ningspasset, så att Stefan kunde se var vi stod 
någonstans. Och utifrån det så la vi upp den vi-
dare träningen under lägret. Själv ville jag jobba 
med påvisen, dels att plocka fram figuranten och 
transporten tillbaka till stigen. Sen ville jag även 
ta tag i ett problem som Pilo har, dolda figuranter 
(speciellt om dom ligger under presenning) han 
vill helst ta sin in och dubbelkolla att ”figgen” 
finns där. Vilket jag inte gillar ett dugg. 
Nu tänker jag inte skriva om varje sökpass för 
det blir lite tjatigt, utan jag kan bara göra en sam-
manfattning att det vi tränade på gav resultat. 
Och jag är supernöjd efter dom här dagarna, nu 
vet jag hur jag ska gå vidare. 
Kvällsaktiviteterna var som vanligt, hund-racet 
på torsdagen och kubtävlingen på fredagen. Ra-
cet är en upplevelse att titta på, det var synd att 
det var så gråmulet. Det blev inga bra bilder, 
mest sudd om jag ska vara ärlig. Men det kanske 
berodde på något annat… inte vet jag… 
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Kubtävling-
en som av-
görs grup-
perna emel-
lan, började 
med att 
skyddsgrup-
pen mötte 
spårgrup-

pen.  Sen skulle sökgrupp 1 och sökgrupp 2 mö-
tas, men vi var inte så få kvar så det blev bara en 
sökgrupp. Och då gick vi till final på en gång mot 
skyddet. Skyddet brukar ju vinna, så gissa om vi 
var taggade! Sökgruppen bestod av Stefan, Gunil-
la, Karin, Kenneth och jag. Skyddsgruppen för-
sökte med allt, dom ändra reglerna och använde 
sig av tuffa psykningar… MEN… det hjälpe inte! 
För sökgruppen vann ändå!  
På lördagen kom värmen… puh… vi körde ett 
sökpass på förmiddagen sen hade vi tänkt träna 
lite lydnad på plan. Visst vi körde, men det var 
varmt. Jag hade ju en målsättning med lägret i år, 
och det var att starta appellen helgen efter lägret. 
Jag hade anmält mig till Hebys appelltävling, och 
hade sagt till mig själv att jag skulle bestämma 
mig under lägret om jag skulle starta eller inte. 
Själva söket var jag inte så orolig för, där tycker 
jag att Pilo är jätte duktig. Utan det är lydnaden 
som jag inte har tränat så mycket på. Att få Pilo 
att hålla ihop ett helt lydnadspass är en utmaning. 
Stefan kommenderade mig och Pilo på appellyd-
naden, det var andra gången någonsin som vi blev 
kommenderade. Självklart så måste man ju träna 
på det också! Jag tycker det gick hyfsat bra, har 
väl en ganska bra koll på var vi brister på. Det är 
bara att träna vidare. Jag var tvungen att fixa fram 
en regelbok, och läsa på. Jag har inte tävlat sen 
2006, och då var det andra regler. 
Som alltid så är det jättetråkigt när lägret tar slut. 
Man tycker ju man just har kommit. Visst är man 
trött och sliten, men jag längtar redan tillbaka till 
nästa år. 
I år hade köket överträffat sig själva, maten var 
kanon god! Tack alla ni i köket, utan er inget lä-
ger. Och ett jätte stort tack till vår ”fröken” och 
våra träningskamrater. 
Och hur det gick med vår målsättning, att starta 
appellsök? Jodå, det gick riktigt bra. Den 23 maj i 
ösregn och åska på Heby BK, så genomförde Pilo 
och jag appellen. Vi fick 10 – 10 på söket, sen bar 
det av till en genomdränkt appellplan. Först var 
det budföringen där fick vi 9,5 – 10, ett moment 
som jag jobbat med ganska länge eftersom Pilo 
inte har sprungit till främmande människor och 

absolut inte suttit kvar. Jag är också så stolt över 
min hund som lägger och sätter sig i dessa vatten-
pölar, det trodde jag faktiskt inte. Blev tvungen att 
ta ett DK på linförigheten, han vände sig mot täv-
lingsledaren när hon kommenderade. Så han 
släppte lite i positionen, men vi fick 8,5 – 8,5. Vi 
nollar framförgåendet, Pilo som normalt aldrig 
nosar tyckte att det luktade fruktansvärt gott på 
plan. Så han stannar helt enkelt och nosar, varken 
ett NEJ eller nytt kommando hjälpte. Såg att det 
var flera av hundarna som hade samma problem, 
men jag tänker inte spekulera i varför. 
Sen blev det fullt på läggandet och inkallandet. 
Apporteringen blev lite halvdant, men där får jag 
skylla mig själv. Jag kan inte begära mera, när 
man bara tränar med sina egna apporter. Så det 
blev 6,5 – 6. I hoppet blev jag tvungen att ta till ett 
extra ”Sitt”, när Pilo tvekade att sätta sig på andra 
sidan. Han satte sig och gjorde snyggt återhopp. 
Betyg 8,5 – 8.  Till sist var det platsliggningen, vi 
var bara tre hundar som la i söket. Det här är det 
mest nervpåfrestande momenten tycker jag, men 
Pilo låg som han var fastlimmad. Totalt så skrapa-
de vi ihop 271,5 poäng, och uppflyttade till lägre. 
Dessutom vann vi klassen. Jag är såå glad och 
lycklig! Pilo har fått sin första buckla, förhopp-
ningsvis inte den sista. 
Tack alla ni som har stöttat och peppat mig… Och 
dessutom så har jag genomfört en tävling, helt 
UTAN cigarretter! Har inte rökt sen den 11 april i 
år… 
En appelltävling kanske inte betyder så mycket 
för andra, men för mig betyder det jätte mycket. 
Ni som känner oss, vet ju hur mycket vi har käm-
pat för att komma hit. Pilo har verkligen mognat 
och vuxit till sig. Nu jobbar vi vidare, och ser om 
vi kan hålla den här balansen. Då kommer det 
med all säkerhet bli fler läger och tävlingar för 
oss! 

Nina & Pilo 
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Fler av Ninas lägerbilder: 
 
 

 

 
 

18 September 
 

Inbjuder Heby BK till officiell 
agilitytävling för klass I-hundar 

small, medium, large. 
1 Agilityklass 
2 Hoppklass 

Sedvanlig anmälan  
via SBK webbsida. 

www.sbk.nu 
Info kommer på hemsidan 

www.hebybk.se 
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 Racet - en av lägrets höjdpunkt... 
  
Ja så var de då dags för racet, stämningen var på topp, vem skulle ta hem segern i år? 
Man kunde höra att många tränat, en del hade börjat träna rapport bara för att nå ett bra resultat,  
andra hade lagt ut träningen på entreprenad, ja sätten var många. 
14 hundar kom till start, och tiderna varierade allt mellan 5,9 sek till 11,5 sek. 
Först ut var Gazzi som sprang på 7,3 sek och därmed kom på 10 plats.  
Som nummer tre startade Reko med Michael Svensson, som förra året fick dela på 1:a platsen tillsam-
mans med Atos från Umeå. 
Spänningen steg och de gick ett sus genom publiken när ekipaget kom in på planen, Hr Svenson iklädd 
sina vita "snabbspringskor". 
Reko lämnas av till "hundhållaren" Danne och sen vrids kepsen bak o fram, garringen in i mun-
nen därefter följer den karaktäristiska zick-zack språngmarschen över planen till publiken jubel, och där 
kom signalen, och Reko tar fart så gräset sprutar, och passerar mål linjen på tiden 5,9 sek. 
Som nummer 4 startar Paxa med Charlotte Andersson som gör allt för och försöka ta in på Reko, och hon 
är nära och lyckas, tiden blir 6,0. 
Övriga favoriter var "Snabb Gudrun" med Staffan Nilsson från Piteå, men vad som är snabbt där upp är ju 
inte riktigt samma för oss här nere,  
och sen förföra årets segrare Casper med Olle Norman från Umeå, som efter genomför lopp fick namnet 
"långsam Casper" 
Träningen fortsätter, vi möts igen nästa år, för en rafflande revansch.  
  
Resultatlista 
1:a Reko med Michael Svensson         5,9 sek 
2:a Paxa med Charlotte Andersson       6,0 sek 
3:a Långsam Casper med Olle Norman   6,3 sek 
4:a Snabb Gudrun med Staffan Nilsson  6,4 sek 
5:a Titus med Hasse Glamsare           6,6 sek 
5:a Wilma med Mia Bohman                6,6 sek 
7:a Tindra med Susanne Thornlund       6.7 sek 
8:a Tuff med Annica Boström               7.1 sek 

 

 

Arkitektkopia  
i Uppsala 

framställer papperstidningen 
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