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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 Annakarin 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  
 24 Oktober - Medlemsmöte: kl. 15.00  

(kallelse och dagordning sid 17 för båda mötena) 

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, hoppklass x 2 och agilityklass 

 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 150 st. 
Omslagsbild: Cordi. Äg.Annakarin Ruudh Foto:Y.Höglund  
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Nästa Manusstopp  
15 Nov!! 

E-post: hebybkred@hotmail.com 
 

Text: Yvonne Höglund 

Redaktionen har ordet 

Hej alla! 
I skrivandets stund vet vi ingenting. Allt känns lite 
oroligt, lite ovisst, lite konstigt. 
Kommer vi ha en klubbstuga efter nyår? Vår hy-
resvärd Rödje IF (som varit en inaktiv gammal 
klubb i många många år) har bestämt sig för att 
säga upp vårt hyresavtal samt sälja Blå Mörkret. 
 
Vi vet heller inte om klubbtidningen RRR-apport 
kommer att ges ut. Det beror helt på medlemmar-
nas vilja, att några tar över arbetet och ansvaret 
som jag haft nu i några år. Detta är mitt näst sista 
nummer av tidningen. Så återigen: Vill du vara 
med och göra RRR-apport från och med 2011 
kontakta redaktionen! 
 
Varje nummer av tidningen har jag alltid sagt att 
nu, nu blir det en tunn tidning då avsaknaden av 
material är stor. MEN vad fel jag haft varje gång. 
När medlemmarna väl förstått, efter ett antal mail 
påminnelser, att manusstoppet faktiskt var förra 
veckan… så händer det något i inkorgen, många 
vill ha med allt möjligt och till slut får man trycka 
in det sista, snabbkorrekturläsa och i sista stund 
skicka allt för kopiering.  
Jag funderar på vad som är fel, är manusstoppet 
fel datum…. Är manusstoppen för ofta? Har det 
inte varit tydligt nog? Jag vet inte, men så är det 
varje gång, nu har jag slutat att bli förvånad. 
Till nästa år hoppas jag någon annan sitter och 
förvånar sig att alltid få ihop en hel tidning! 
 
En härlig sommar har vi, badvädret kan vi i alla 
fall inte klaga på i år och inga stickmyggor har vi 
sett (känt) heller. 
Så fort graderna ligger under 25 och molnen skyd-
dar för den heta solen skyndar man sig ut för att 
köra några lydnadsmoment eller gör några upple-
tande. Och varje kväll så följer man väderleksrap-
porten väldigt noga, för att se om någon av de 
kommande dagarna kan vara sval nog för att sök-
gänget ska kunna träna. Snabbt iväg med ett mail 
till vår gruppledare och hon mailar ut nästa tänk-

bara tillfälle och så prickar vi in vår sökträning på 
drägliga dagar. Det är semesterstress... 
Sedan den värsta värmen la sig så har vi tränat två 
gånger i veckan, för ett tag sedan sa vår grupple-
dare Annakarin att vi har träffats 40 gånger sedan 
vi startade gruppen i juli 2009. 
Oj vad vår grupp har varit flitiga och faktiskt givit 
klubben ett studiefrämjandebidrag då Annakarin 
är så duktig på att rapportera varje tillfälle och 
hålla koll på alla som deltagit. 
40 träningstillfällen... och vi är inte färdiga för 
start än… men så är söket, det tar lång tid att ut-
bilda en sökhund och vad spelar det för roll när vi 
har så trevligt! 

Lycka är en stor balja med vatten.  
Foto: Y.Höglund 

 

Fast man är 
11 år kan 
man få lite 
överskotts-
energi som 
bara måste 
ut…  
Cleo i hög-
form. 
 

Foto:  
Y.Höglund  
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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 
Sommaren kom och snart är den förbi, varför tar 
allt som är trevlig slut så fort? 
Vår ”stortävling” gick också fort förbi, många 
glada och nöjda deltagare, har Ni läst i vår gäst-
bok? 
Men än så länge är de kvar några ”roligheter” SM 
i bruks sista helgen i augusti, dit åker vi ett gäng, 
tittar på tävlingen umgås och har trevligt! Alltid 
lika kul och i år behöver vi inte åka så väldigt 
långt. 
 
Vår appellplan är klippt och fin, hoppas Ni har 
använt den flitigt! 

 
Som alla borde veta vid det här laget, så har Röd-
je IF sagt upp vårt kontrakt för att de tänker sälja 
”Blå Mörkret”. Jag har informerat Rödjes repre-

sentant att vi är intresserade och köpa stugan, 
men vi har ännu inte fått någon ”prislapp”.  
Jag har ”stött på” och fick till svar den 8 juli,  
”Lite svårt att få tag i folk just nu, men jag hör av 
mig så fort jag vet något.” 
På den vägen är det fortfarande i skrivande stund, 
men på vårt medlemsmöte måste vi ta ställning 
hur vi ska göra. 
De är därför väldigt viktigt att alla som är intres-
serade av vår klubb kommer till vårt medlemsmö-
te den 9 september, för att vara med och diskutera 
och sen besluta hur vi ska göra, när de gäller 
klubbens framtid. 
 
Om inte förr, så ses vi på mötet 
 
Annica Boström 
 
Boka redan nu in MEDLEMSMÖTET  
den 9 september! 
 
Kanske det viktigaste mötet i klubbens histo-
ria. 
 
Varmt Välkomna! 
 
 
 
 
 

Ordförande har ordet 
Text: Annica Boström 

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

Nemo. Foto: chrillphoto 
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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. 

Mentaliteten – glöm inte den! 
 
Hittills i år har det beskrivits 24 hundar av många olika 
raser – och fler blir det i höst! Bland annat collies, rie-
senschnauzrar, staffordshire bullterrier och schäfrar har 
fått sina psyken undersökta inför både avels- och täv-
lingsplaner. Under hösten finns i nuläget ett ”ordinarie” 
MH inbokat, dessutom är det två uppfödare som vill ha 
MH så jobb blir det även i höst! Därmed kan alla funk-
tionärer se fram emot (hoppas jag….) e-post från mig… 

 
 
 
 
 
 
 

Så här såg det ut vid spökmomentet när 
jag med flera utbildade oss till figuranter 
förra våren. Fy tusan för spöken i skogen! 
Bäst jag håller mig lite bakom matte… 

Min hund Tippi blev beskriven i juni 
2005, så här tyckte han om att leka 
med Marie! 

Det händer även en del centralt inom mentalitetsområdet. 
Bland annat är utbildningen för att bli funktionär uppdelad 
på mentalbeskrivning och mentaltest från 2010-07-01.  
Det har även tagits fram en ny typ av beteende- och person-
lighetsbeskrivning som under kommande år ska kvalitets-
säkras.  
Allt detta och mer därtill kan man läsa om på brukshund-
klubbens hemsida, om man loggar in i Fido och går in under 
”Mentalitet” under verksamhetsfliken. 

/Nina 
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Under hösten är planen att ha en valpkurs och en lydnadskurs, då vi inte har haft in-
struktörsmöte ännu så kan jag inte säga startdatum men under september kommer kur-
serna att starta.  
Dessutom kommer vi att ha temadagar i olika ämnen.  
Mer info kommer att finnas efter den 16 augusti på våran hemsida. /Maggan 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

Utbildning 

 

Vi samarbetar med 
Kursanmälan till e-post:  
hebybkutb@hotmail.com  

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

 
 

 
 
 
 
 
 

Välkommen att fika eller ät lunch hos oss 
tillsammans med hunden! 

 

Öppet måndag, tisdag, torsdag em-kväll,  
onsdagar lunch-kväll. Se öppettider: www.uhac.se 

Vi finns på Björkgatan 4.  
Centralt i Uppsala och vägg i vägg med 

Gunnars hund & katt. 

På samma adress hittar du 
Uppsala hundsim, Petwell 

trim samt föreningen Uppsala 
hund– och aktivitetscenter. 

Välkommen in! 

Är du uppfödare och ska anordna kennelträff? Kontakta 
oss så hjälper vi dig med allt från fika, mat till aktiviteter 
och du kan ägna dig åt att umgås med dina valpköpare!  
E-post: kontakt@uhac.se 

Hundcafé  

www.petwell.se 
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Tävling 
 
 
 
 

 

Fint prisbord 
 
Alla klasser 
 
Sista anmälan 4 september 
 
Frågor 

 

marieteams@hotmail.com eller Marie Sverin 0763 463 692, 0292–50923 

Sista anmälan 11 september 

Tänk på att betalning för den tävling du anmält dig till skall vara arrangören tillhanda senast tre 
veckor innan tävlingsdagen. Det betyder alltså att man betalar sin avgift senast torsdagen (vissa ban-
ker tar mer tid på sig) innan sista anmälningsdatum. Då tävlingarna oftast infaller på en helgdag är 
det viktigt att tänka på! 
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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 vykort.  
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 100619)____________ 
Therese Boman Flashi  Aussie Totalpoäng: 10  

 
Marie Sverin  Kira   Schäfer Totalpoäng: 9  

 
Sandra Jarl  Sally   Malle Totalpoäng: 14  

 
Nina Grönlund  Philo  Terv  Totalpoäng: 3  

 
Patrik Skoglund Quast  Malle Totalpoäng: 5  

 
Cecilia Deckel  Ztolle  Schäfer Totalpoäng: 14  

 
Mia Bohman  Wilma  Parson Totalpoäng: 1  

 
 
Statuterna till de olika Vandringspriserna finns i prisskåpet i klubbstugan, på hemsidan samt i detta nummer av RRR-apport. 
 
 

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

Elitklass Spår  20100424 Uppsala BK Godkänd  499,75p      5 poäng 
Elitklass Spår  20100619 DM – Tierp Godkänd  461,75p      5 poäng 

Högreklass Spår  20100511  Fagersta BK  Godkänd 462,25p       4 poäng 
Högreklass Spår  20100517  Surahammar BK Uppflyttad 489,00p       5 poäng 

Lägreklass Spår  20100418  Väsby BK Uppflyttad 462,75p       4 poäng 
Högreklass Spår  20100605  Märsta BK Uppflyttad 530,00p       5 poäng 
Elitklass Spår   201007      Avesta BK Godkänd 503,00p       5 poäng 

Appellklass Sök  20100523  Heby BK  Uppflyttad                                3 poäng 

Högreklass Skydd  20100522  Skutskärs BK   Uppflyttad 587,50p       5 poäng 

Elitklass Skydd  20100522  Skutskärs BK Godkänd  591,75p       5 poäng 
Elitklass Skydd  20100619  DM 3:a Tierp Godkänd            540,00p       9  poäng 

Appellklass Sök  20100523  Heby BK Godkänd                                   1 poäng 
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Välkommen önskar 
 

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

MÖKLINTA HUNDCENTER   
vid Prästgårdslogen 

 

Rehab och butik 
Vattenlöpband  
Vibrationsbänk  
Övrig rehabilitering 
 
 
 

  
För information om  

öppettider och  
tidsbeställning: 
073-8244175  

eller se hemsidan. 

NÅGRA ORD FRÅN TÄVLINGSANSVARIG... 
 
Vill bara säga TACK till er alla som under våren har varit med och drivit klubbens tävlingar till de 
fina resultat som dessa har blivit. 
Otroligt roligt att vi har blivit en så stor tävlingsgrupp där alla vill jobba positivt framåt för klubbens 
räkning. 
TÄVLINGS SEKRETERAR UTBILDNINGEN SKA GENOMFÖRAS UNDER VINTERN.  
Anmäl dig gärna. 
Therese håller för fullt på att jobba för nya fina tävlings-
spårmarker så nu behöver vi ännu fler spårläggare. Så 
när vi har mera klart kommer det att anordnas en spår-
läggarkurs så vi kan ha många tävlande på spårtävling-
en. 
Nu står Lydnadsprov och Skyddstävling på schemat un-
der hösten. Hoppas du vill hjälpa till. Om du kan, kon-
takta mig.  

marieteams@hotmail.com  
eller ring Marie Sverin 0763 463 692, 
0292–50923 

 
Vi avslutar året med en ARBETSFEST. Där du som har 
gjort en arbetsinsats för klubben blir bjuden på middag 
med dryck.  

Se inbjudan på sid 23. 
 

Kira      Foto: Carolina Pettersson 
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Agility 
 
 
 
 
 
 
 

 Om hunden eller katten inte hittar hem… 
 

Namntagg till hunden med tel på baksidan, 
lasergraverad på borstad rostfri plåt. 

Till katten är den lite mindre, lättare och 
rund, plats med adress och tel. 

 
Just nu: fraktfritt! 

Smycketorget.se 

 

 

OBS! Den 18 september anord-
nar  klubben agilitytävling för 
klass I-hundar i small, medium, 
large. 
I dagsläget är inte domarfrågan 
löst. Vi hoppas att detta löser sig 
och att klubben kan genomföra 
tävlingen. 

Se hit alla agilityintresserade! 
Då Malin flyttade blev Nathalie ensam kvar i agilitysektorn vilket är ohållbart.  
Ska klubben ägna sig åt agility så behövs fler. Om man är några stycken i en sektor så kan ansvarsför-

delningen göras lite lättare. 
Så DU som tycker att Heby BK fortfarande ska ha en fungerande 
agilitysektor KONTAKTA Nathalie Ekbom e-post:  

hebybkag@hotmail.com NU!! 
 

 
Förvänta dig inte att någon annan 
ska göra jobbet för nu handlar det 
om att alla måste dra sitt strå till 
stacken.  
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Äventyrsstig med hund - Vi tackar följande sponsorer som skänkt priser: 

 
  
 
 

1 - 2 - 3 
Svenolov Ekbom AB 

Industrivägen 2, Heby 0224-310 80 

Annelis Målarstuga 
www.annelismalarstuga.se  

tel. 018-37 60 26 

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 
 

Smycketorget.se 
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För tredje året på rad arrangerades tävlingen även-
tyrsstig med hund under Fest i Heby veckan. 
En riktigt trevlig tävling som alla kan vara med 
på. I år kom 24 hundar till start och många fler 
människor gick den några kilometer långa banan 
med ett antal roliga, knepiga och ibland svåra sta-
tioner. Utmed banan fanns även 10 frågor att sva-
ra på. 
Kenneth Persson hade gjort både kluriga och svå-
ra frågor. 
 
Försök själv (svaren finns längre fram i tidningen) 
 
1) Uppland har kungsängsliljan som landskaps-
blomma. Vilket landskap har Linnean som sin 
blomma 
 1 ÖSTERGÖTLAND 
 x SMÅLAND 
 2 NORRBOTTEN 
 
2) Vilken är Sveriges vanligaste fågel 
 1 GRÅSPARV    
 X TALGOXE   
 2 LÖVSÅNGARE 
 
3) Vilket av dessa träd har de minsta kottarna? 
 1 TALLEN 
 x ALEN 
 2 GRANEN  
 
4) I vilket av dessa fordon kan man misstänka att 
det finns en hund? 
 1    EN AMBULANS MED SIRENERNA 
 PÅ 
 X   EN LEDIG DROSKBIL 
 2    EN POLISBIL MED BLÅLJUS PÅ 
 
5)  Vilken av dessa hundraser har blå tunga? 
 1       CHOW CHOW 
 X       DALMATINER 
 2        MOPS 
 
6) En del fåglar verkar kunna räkna. 
Vilken av dessa räknar till 7 när den sjunger? 
 1 GRÖNFINK 
 X GULSPARV 

 2 TALGOXE 
 
7) Människan har i sin hals sju kotor. Hur många 
halskotor har giraffen? 
 1 7  kotor 
 x 8  kotor 
 2 10  kotor 
 
8) Kung Karl XII hade tre hundar som var med 
honom under fälttågen i Europa. En av hundarna 
ligger begravd i Karlbergs slottspark i Solna. Vad 
hette hunden? 
 1 POMERON 
 X CAESAR 
 2 POMPE 
 
9) Människan har 32 tänder om alla visdomstän-
der har utvecklats. Hur många tänder har en vuxen 
hund totalt? 
 1 38 tänder 
 x 29 tänder 
 2 42 tänder 
 
10) Några månader har 31 dagar 
 Andra har 30.  
 Hur många har 28 dagar? 
 1 1 månad 
 x 3 månader 
 2 12 månader 
 
Maggan Arvidsson var den som drog det tunga 
lasset och bar ansvaret för hela tävlingen. Tillsam-
mans med ett antal klubbmedlemmar gjorde de 
tävlingen så lyckad som den blev.  
Flera deltagare som fick 
ett första, väldigt gott 
intryck av Heby bruks-
hundklubb, inte bara en 
klubb för bruksintresse-
rade! 
 
 
Alla förberedelser gick 
bra och stationerna var 
riggade och klara i god 
tid.  

 

Äventyrsstig med hund 
  Text och foto: Yvonne Höglund 
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Stort tack till alla 
som hjälpte till!  
Här är de stationer 
som fanns med på 
banan samt vilka 
som bemannat sta-
tionerna. Passa på 
och träna nu tills 
nästa Äventyrsstig 
med hund, vem vet 
vilka stationer som 
kommer då?! 
 
Vid starten satt  
Kenneth Persson och 
hälsade deltagarna 
välkomna, tog betalt samt delade ut startkort och 
instruktioner. 
 
1 Gå på styltor med hund. Annika  Franzon 
  
2 Hämta vatten i sjön springa upp till en annan 
hink som står på land med en boll i som ska fyl-
las så bollen ramlar ur.  Karin Johansson 
  
3 Det ligger 10 saker på marken i en ruta, hunden 
ska ta så många den kan på 1min.  Marie Sverin 
  
4 Det ligger en presenning på marken, sedan 
hänger en presenning en bit ovanför, där ska 
hund och förare krypa igenom och på mitten lig-
ger en sak som huden ska ha med ut. Rita An-
dersson 
  

5 Hästskokastning. 10 hästskor att kasta i en ring 
mot en pinne 10 poäng vid träff på .Hunden ska 
sitta still bredvid. Tina Boman 
  
6 Gå på golv med kompostgaller på. Anna Pet-
tersson 
  
7 10 burkar och under en ligger det en köttbulle 
som hunden ska hitta. Veronica Hageus 

  
8 Hunden ska dra en lastbil i ett snöre en viss 
sträcka. Minna Blom 
  
9 Kontakten. Hunden ska titta på föraren  i 30 
sek. Yvonne Höglund  
  

Vid målgång satt återigen Kenneth Persson och 
tog emot de ifyllda startkorten. Däremellan grilla-
de han och Maggan Arvidsson korv med stor 
hjälp av Philip innan det sedan blev dags för pris-
utdelning. 

Efter äventyret var det gott med kaffe och kaka 
eller varmkorv. Många var hungriga och korvarna 
gick åt. Många barn var med på Äventyrsstigen. 

 
 
 
 
 
 
Äldsta hunden 
var drygt 10 år 
gammal och 
kom på en hed-
rande andra 
plats. 
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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 

Vann gjorde Alexander Hansson med sin Jack 
Russel. De var även vinnare av 2009-års Även-
tyrsstig med hund. Stort Grattis till er! 
 
Sedan kom: 
Philip Brännlund med Genki  
Marita Andersson med Aniak  
Madelene Brottare med Rex  
Elina Wichström med Loa  
Linda Seth med Bamse  
Anna Hansson  
Björn o Margareta Hagberg med Lukas  
Karin Broström med Diva  
Sölvi Ekbom med Billy  
Emelie Ekström med Zenija  
Emma Karlström med Grimma 
Tiina Tamshel med Tindra  
Emilija Seth med Prins  
Lisa-Marie Ekblom med Lexi  
Canilla Pettersson med Miraz  
Ida Svensson-Skog med Luf-
sen  
Nina Brännlund Med Raicy  
Fredrk Patrickson med Mira 
Nina o Micke Patricson med 
Tez  
Linda Li med Margot  
Ronja Pettersson med Jadis 
Anja Svensson-Skog med 
Obama  
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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 

Lite vinkänsla!  
   
Jag som är lite kunnig när det gäller vin, har några tips som jag tänkte dela med mig av:  
   
Först och främst skiljer man mellan röda och vita viner. Lättast skiljer man dessa båda vintyper från 
varandra om man skvalpar ut en skvätt på en vit bordsduk. Det vin, som lämnar en lila fläck efter 
sig, är ett rödvin. Riktiga kännare kan på bara smaken avgöra om vinet är vitt eller rött. De vita vi-
nerna smakar i regel ättika medan de röda smakar stämpelfärg. Man kan alltså genom att suga på en 
vanlig kontorsstämpel och sedan jämföra smaken med ett vin, konstatera om detta är rött eller inte.  
   
Till fiskrätter, såsom fiskbullar och matjessill föredrar de flesta vitt vin, medan man till kötträtter så-
som falukorv och sylta bör ta ett rött vin.  
Portvin är ett vin som man serverar i porten. Har man inte någon port, kan man bjuda på det i 
trappuppgången eller i hissen.  
   
När man serverar torra viner bör man se till att det inte är tvärdrag eller att någon av gästerna råkar 
nysa, ty i sådana fall dammar vinet omkring i lägenheten. När man serverar ett torrt vin är det därför 
lämpligt att ha en dammsugare i beredskap.  
   
Om man själv ska bära hem sina flaskor från systembolaget gör man klokt i att köpa ett lättvin, så 
man inte får för mycket att kånka på.  
   
Till vilt bör man välja något vildvin, medan man till grillat och annat vidbränt kött serverar brännvin. 
Renstek sköljer man ner med renat.  
   
Saker som är svåra att säga när du druckit för mycket vin:  
- Oöverträffat  
- Innovativt  
- Preliminärt  
- Kvastskaft  
   
Saker som är väldigt svåra att säga när du druckit för mycket vin:  
- Västkustskt  
- Konstitutionerad  
- Substantiera  
- Tillvägagångssätt  
   
Saker som är i stort sett omöjliga att säga när du druckit alldeles 
för mycket vin:  
- Tack, men jag vill inte ha sex.  
- Nej, ingen mer sprit för min del.  
- Ledsen, du är inte riktigt min typ.  
   
Lycka till med vindrickandet i helgen! 
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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 
   c) distriktet     
   d) övriga rapporter 
 
8.   Klubbstugan, uppsagt kontrakt, köpa eller inte  
     
 
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 
 
 
9.      Övriga frågor. 
 
10.    Mötet avslutas.  
  
  

VÄLKOMNA !!!    

KALLELSE TILL 
MEDLEMSMÖTE 

Torsdag den 9 september  
kl. 19.00 i klubbstugan 

Söndag den 24 oktober  
kl. 15.00 i klubbstugan 

KALLELSE TILL 
MEDLEMSMÖTE 
Med planläggning för 2011. 

 

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 
   c) distriktet     
   d) övriga rapporter 
 
8.   Klubbstugan, hur går vi vidare 
     
 
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 
 
 
9.      Övriga frågor. 
 
10.    Mötet avslutas.  
  
  

VÄLKOMNA !!!    
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Har du skaffat valp i sommar? Gå på valpkurs, så får du och din hund en bra start! 



 

19 
 

Har du läst någon hundbok på sistone?  
 
 Jag samlar på hundböcker! Inte helt urskillnings-
löst, det finns några jag undviker, men de allra 
flesta försöker jag skaffa till mitt lilla bibliotek. 
Dels för att lära mig mer om hundar och hundträ-
ning inom många olika områden så klart, men 
också därför att det är mycket praktiskt att känna 
till hundlitteratur när jag håller kurser och när jag 
får frågor om böcker på jobbet. 
 
 Därför tänkte jag nu ge er lite info om fyra hund-
böcker, nyare och äldre. Urvalet gjorde jag genom 
att ställa mig framför bokhyllan där böckerna står, 
blunda och plocka ut dem.  
De bedöms av mig alltså helt utan inbördes rang-
ordning. Kanske får du ett tips om någon bok du 
vill läsa framöver! 
 
BOK 1 
 
Titel:  Hur lär hunden? 
Författare: Ingrid Tapper 
Förlag/utgivn.år: Bilda Förlag 
2002 
 
På baksidan av boken står att 
läsa: ”Hunden, vår fascinerande följeslagare, är ett 
av de mest läraktiga djuren, men hur går inlär-
ningen till? Vad sker i huvudet på hunden och vad 
har det för effekter? Hur lär hunden? Vi tar oss in 
genom hundögat, in i hjärnans hemligheter för att 
söka lärandets natur. Vi får ta del av spännande 
forskning som ständigt pågår och egna erfarenhe-
ter som författaren samlat under nära 30 års sam-
varo med hundar.” 
 
Min kommentar:  Tapper är faktiskt inte en av 
mina favoritförfattare rent generellt, men den här 
boken gillar jag. Med ett språk som är lättfattligt 
och med tydlig pedagogik lyckas hon förklara sa-
ker kring detta knixiga ämne så att alla kan förstå. 
Många vetenskapliga och historiska fakta inbaka-
de i texten gör läsningen både fascinerande och än 
mer intressant. En nackdel med boken är att trots 
att den förklarar många ”hur” och ”varför” så tar 
den i mycket liten del upp vad man kan göra för 
att förbättra eller förändra ett beteende man inte är 
nöjd med hos sin hund. Å andra sidan tycker jag 
inte att man kan kräva det heller, då en sådan bok 
skulle behöva vara betydligt mycket tjockare än 
de 85 sidorna! Litteraturlistan i slutet av boken är 
kanonbra för den som vill fördjupa sig i ämnet, 
och rekommenderas därför varmt! 

BOK 2 
 
Titel: HANDLING – att 
visa hund på utställning 
Författare: Mia Sandgren 
Förlag/utgivn.år: ICA 
bokförlag 2005 
 
På baksidan av denna bok 
kan man läsa bl.a följan-
de: ”Handling är ett eng-
elskt ord för uppvisning 
av hundar på utställning. En handler måste ha en 
speciell känsla för hundar och kunna ta fram de 
särdrag som kännetecknar rasen, när den ska stäl-
las upp och granskas av domaren. Det är denna 
hantering som den här boken handlar om. 
 Boken inleds med en kortfattad hisorik. Därefter 
beskrivs hur det går till på en hundutställning med 
klassindelningar, placeringar och priser, och du 
får läsa vad som praktiskt förväntas av dig och din 
hund i utställningsringen. 
Bokens fokus ligger på träning och inlärningsmo-
ment med många steg för steg-illustrationer.” 
Min kommentar: I min samling av hundböcker 
finns flera stycken som handlar om just detta 
ämne. Sandgrens bok är i min mening den bästa 
av dem (även om man självklart ska ha i åtanke att 
det naturligtvis finns ännu fler böcker om Hand-
ling som inte finns i min samling…) Boken är på 
110 sidor, och tar upp varje del av utställandets 
konst med stor detaljrikedom! Bildmaterialet är 
fantastiskt och generöst i antal! Bilder som visar 
hur du bör hålla i kopplet, hur halsbandet bör pla-
ceras, bra exempel på uppställd hund kontra dåli-
ga (för att ge läsaren en chans att lära sig skillna-
derna) och så vidare och så vidare… Det märks att 
författaren också varit fotografen, och tagit väl 
genomtänkta bilder för att förstärka texten. 
 
 Är du på väg in i utställandets ädla konst, så tyck-
er jag absolut att denna bok är värd en del av din 
tid! 
 
BOK 3 
 
Titel: Lek med hunden – 
enkla konster och trick 
Författare: Jörn Mazarino. 
(Författaren är norrman, 
boken är översatt till svens-
ka av Görel Swedrup) 
Förlag/utgivn.år: ICA bok-
förlag 2008 
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Baksidans text lyder i början så här: ”Precis som 
människan behöver hunden både fysisk och men-
tal stimulans för att må bra.  
En hund som är uttråkad löper större risk än en 
aktiv hund att utveckla olika slags problembete-
enden. Att leka och träna tillsammans är dessut-
om ett roligt sätt att stärka banden mellan hund 
och hundägare.” 
 
Min kommentar: Instämmer med ovanstående, så 
klart! Detta är en vacker bok, med många bilder 
som illustrerar vad man ska göra på ett bra sätt. 
Konsterna är - precis som titeln säger - av de 
enklare slaget. Exempel på övningar är ”vacker 
tass” ”hitta godbiten” ” rulla runt” ”ligg död” 
och ”slalom”. Det är dock mycket bra övningar 
att börja med för den som inte är så träningsvan. 
 När man som jag är en näst intill fanatisk sup-
porter av operant inlärning, så gillar man inte 
riktigt den här boken ändå. Metoderna som be-
skrivs handlar väldigt mycket om att locka och 
leda, hålla i och styra… Metoder som självklart 
fungerar, speciellt för den här typen av övningar, 
men som i längden lär in någon grad av passivi-
tet hos hunden, dvs en benägenhet att i ett okänt 
läge förbli passiv och vänta på att hundföraren/
tränaren ska lösa problemet åt dem. Jag personli-
gen vill ha en hund som tänker aktivt och provar 
olika lösningar, men det där är ju en smaksak så 
klart! 
 Ett stort plus dock för att så många olika hund-
raser visar de olika övningarna, och just att det är 
mycket bilder gör den ändå till en värdefull bok 
för den oerfarne tränaren. Drygt 90 sidor och 21 
övningar, varav flera övningar går att skapa vari-
anter av. 
 
 
BOK 4 
 
Titel: Hundmöten 
Författare:  
Memea Mohlin 
Förlag/utgivn.år:  
Prisma 2006 

 Mohlin skriver så här på baksidan av sin bok 
(nedkortat): ”Hundar har inga ord att prata med. 
Men pratar gör de ständigt. Hundar kommunice-
rar med gester, mimik, kroppens tyngdpunkt osv. 
Öronens vinkling säger en sak, hundens rörelse-
riktining en annan, hur den håller svansen en 
tredje. Samma vinkel på öronen men i kombina-
tion med att svansen pekar uppåt eller nedåt har 
helt olika betydelse. Tack vare dessa kombina-
tionsmöjligheter blir hundens språk både rikt och 
nyanserat. (…..)  Allt hunden känner syns i dess 
kroppsspråk. Ju mer du ser och förstår av det din 
hund säger, desto lättare blir det för dig att agera 
i tid och på rätt sätt.” 
 
 Min kommentar:  Memea Mohlin är en hund-
boksförfattare som de allra flesta hundägare kän-
ner till, hon har skrivit många böcker om hundar. 
Det här ämnet är riktigt knepigt, och ännu knepi-
gare blir det när man ska beskriva ett sånt bildligt 
språk som hundspråk, i bokform! För att lyckas 
med detta krävs ett enormt bildmaterial, och där 
kan jag faktiskt tycka att denna bok kunde vara 
bättre, även om det är lätt att se att intentionerna 
varit de bästa! Ganska små bilder gör det ibland 
svårt att se detaljer, och jag skulle önska att bil-
derna var ännu fler till antalet. 
 Detta till trots så är det en enormt värdefull bok 
att lära av. Här står mycket läsvärt om hundar 
och deras språkbeteende, och man får några aha-
upplevelser kring vad man som hundägare gör 
och inte borde göra.  
Ett exempel på en frågeställning i boken är ” När 
du träffar en valp – är det du eller valpen som är 
mest angelägen om bekantskapen?” 
 På drygt 110 sidor ger Mohlin svar på många, 
många av de vanligaste frågorna kring hundmö-
ten, och hon ger också jättebra förslag på vad 
man kan – ska – göra för att dessa möten ska bli 
lugna och problemfria – läs den! 

 

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 

Tack Anki för bra boktips!  
Har du också läst en riktigt bra hundbok? Tipsa 
dina klubbkompisar, skicka en recension till re-
daktionen. E-post: hebybkred@hotmail.com 

/Red. anm. 



 

21 

Jag hade tänkt mig en underbar semester; lugn, 
stillsam, bad och sol. Men då hade jag förstås inte 
räknat med Neeta.  
Jag, mina två yngsta och juniortiken Neeta hade 
sådan tur så att vi fick åka på en veckas semester 
till Rullsand, Skutskär. Min allt igenom snälla 
kollega lånade ut sin husvagn, endast ett stenkast 
från havet. Härligt var min första tanke, men då 
räknade jag absolut INTE med Neeta, innerst 
inne hoppades jag på att stjärnorna skulle vara 
vid min sida denna semester. Men ack så fel jag 
hade. Ack så fel... 
 
Första dagen gick jättebra! Kanske enbart för att vi anlände först sent på eftermiddagen. Inga smärre 
incidenter där inte... Puh! Vilken härlig familj jag har. 
 
Andra dagen börjar vi med frukost, en långpromenad med Neeta och så ner till stranden med allehan-
da hobbyartiklar: korsord, bok, hink och spade. Ja, allt sådant man behöver vid ett blixtbesök vid ha-
vet. Ingen av barnen försöker dränka den andre, utan de leker så snällt tillsammans. Bygger en Bikini-
botten, indentiskt lik den som den välkände Svampbob Fyrkant bor i.  
Efter ett par timmar går vi upp till husvagnen igen. Lite lunch, diska och sen är det dags för barnen att 
besöka toaletten i Servicehuset. 
 Jaha Neeta, jag sätter väl fast dig här i kroken då så kommer matte snart. Ska bara följa med tjejerna 
på toaletten.  Observera att min tik är väldigt mån om mig, har seperationsångest etcetera etcetera. 
Och ännu en sak... självklart pratar jag inte så där med henne... tänker är rätt ord.  
Trallande lallar mina barn och jag de två minuter till toaletterna; än så länge är allt bra.  
 
- Skynda dig och kom! Är det en kvinna som skriker precis när ett av barnen har satt sig på toaletten. - 
Jag? frågar jag och ser ut som ett levande frågetecken. ( Då undrar säkert ni om man kan se ut så, men 
jag lovar att det kan man! ) 

- Din lilla tax springer runt med ett bord efter sig! ropar kvinnan hysteriskt.  
- Men jag äger ingen tax, svarar jag och ser otroligt dum ut. 
- JO, det är din hund svarar hon mig.  
Ojojoj tänker jag oroligt, vad är det nu då?! 

 

Varför just jag? 
  Text och foto: Karin Ström 

Jag springer allt jag orkar till förödelsen, för det är just vad det är, 
rena förödelsen.  
Neeta har fastnat mellan två björkar, flämtande i full panik. Jag går 
fram till henne och får loss henne och ett bord.  
Japp! 
Hon har faktiskt lyckats med att släpa med sig ett bord med glasski-
va. Tyvärr så har glasskivan åkt i backen och splittrats i tusentals 
skärvor.  
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Två kvinnor och en karl kommer fram till mig. 
- Hon sprang mellan våra bilar med bordet, repor både här och där. 
- Och min mans Haglöfs tält har det blivit en stoooor reva i, säger en annan. 
Mitt huvud brusar, Neeta är vettskrämd och det är rena rama E4:an vid husvagnarna av nyfikna männi-
skor.  
 
Jag orkar inte längre, är min första tanke. Jag orkar fasiken inget mer. När ska allt elände ta slut?!  
Jag ursäktar mig, går med Neeta till husvagnen, försöker lugna ned henne så gott det går. Men det må 
jag säga, hon är som vanligt nu när jag är där och bordet är borta från hennes koppel.  
 
När ungarna kommer från toaletterna säger jag åt dem att passa Neeta medan jag går till tält och bil-
ägarna igen för att klara upp soppan. 
På en nästan ny Audi är det uppskrapat på bakluckan och på en alldeles ny Volvo finns stora repor på 
både bak och framdörr. 
Ajajajaj... vad det här kommer att svida i min plånbok! 
Alla sätter sig och ringer respektive försäkringsbolag och som den vanliga ( O ) turen jag har så har jag 
inte fixat någon hemförsäkring sen jag skilde mig!  
Hur idiotiskt dumförklarad kan en människa bli????  
 
Jag blir tvungen att betala deras självrisker med egna pengar så dagen efter åker jag in till Skutskär för 
att ta ut pengar i automaten.  
Stressad som bara den och med ett nytt företagskort så slår jag fel kod tre gånger så den förbaskade 
automaten sväljer kortet för mig!  
In i själva banken med frustrerande suckar och stönar som sällskap.  
Och där, och DÄR sitter en ensam stackars sate och arbetar och det är fyra som står och väntar på att 
han ska hjälpa de som sitter vid honom med att öppna något sorts konto. 
 
Min semester är fullbordad, efter 4 dagar och cirkla 3 timmar!  
Vad jag älskar livet, min hund, separationsångest och framförallt... dessa skruvar man sätter i back-
en!!! 

 Tack Karin för att du delar med dig av dina erfarenheter! 
Vilket lär oss alla att… 
 
Se över din hemförsäkring så att den ersätter eventuella skador 
som din hund gör! Hundförsäkringen är endast till för din hunds 
åkommor. 

Red. anm. 

 Rätt svar på tipsfrågorna från Äventyrsstig med hund - tävlingen: 
 
1) x   Linnea är Smålands landskapsblomma. Östergötland har blåklint, 
    Norrbotten har åkerbär. 
2) 2   Lövsångaren är Sveriges vanligaste fågel tätt följd av bofinken. 
3) x   Alen har små kottar, trots att det är ett lövträd. 
4) x   Droska = Tax_i 
5) 1   Chow chows blåa tunga är rastypisk. 
6) x   Gulsparven sjunger ett-två-tre-fyr-fem-sex-sjuuuu. 
7) 1   7 kotor, alla däggdjur har 7 kotor oberoende av halsens längd. 
8) 2   Pompe är namnet på tre olika hundar ägda av Karl XII 
    varav en är begravd vid Karlbergs slott. Det finns dessutom en dikt skriven av 
    Israel Holmström som  är tillägnad Pompe.  
9) 2   42 tänder totalt har hunden, 20 i överkäken, 22 i underkäken. 
10) 2   12 månader, det finns 28 dagar i alla månader. 



 

23 

 

 

Till alla... 
...som bidragit med något litet eller stort 
arbete vid någon av klubbens aktiviteter. 
Alla är ni bjudna till årets höjdarfest på 
klubben - missa inte... 
  

Arbetsfesten  
13 november ! 

Tre rätters middag med dryck.   
Kostar 80 kr för dig som 
inte arbetat och för med-

följande.  
 

sista anmälan 1 /11 till 

marieteams@hotmail.com  

eller ring Marie Sverin  

0763-463 692,0292–50923 

Frys inte i vinter… 

...njut i stället och klä 
dig rätt underifrån. 
 

Beställ ULLMAX! 
Garderoben finns att se på med-
lemsmötet, därefter skickas be-

ställningen in. Lev. enl.  
överenskommelse. 

Mjuka bollar med tamp - 
hundens favoritleksak. 
Som belöning vid träning el-
ler för sakletning. Bollarna 
tål en hel del kamplek och 
finns med eller utan pipljud. 
Mediumstorlek som på bil-
den utan pipljud 30:- Även 
virkade stoppade rullar, per-
fekt vid sökträningen, 30:- 

Beställ via mail: 
yvonne@tassit.se 

Leverans på klubben. 
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Vad vill du? 
Gör din röst hörd 
på medlemsmötet 

9 september!  
 

ARKITEKTKOPIA 
 

UPPSALA 
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