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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 Yvonne Höglund 0292-311 22 

Lärare  Annica Boström 0292-714 40 

Instruktörer Yvonne Höglund 0292-311 22 

 Lena Salestedt 0224-610 34 

 Marie Sverin 0292-509 23 

 Gunilla Sundelin 0292-411 20 

 Maggan Berggren Hjalmarsson  
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 

Årsmötet ? 
I dagsläget är det ingen som vet var… info kommer. 

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 136 st. 
Omslagsbild: Hebyhundar Foto: Chrillphoto.se  
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God Jul God Jul God Jul God Jul     
och Gott Nytt År!och Gott Nytt År!och Gott Nytt År!och Gott Nytt År!    

 

hebybkred@hotmail.com 

Tills någon ev. ny redaktör tar över kommer adressen vara inaktiv. 
 

Text: Yvonne Höglund 

Redaktionen har ordet 

Hej alla! 
 
Snöstorm utanför fönstret och jag sitter med årets 
sista RRR-apport, kanske också är den sista RRR
-apport över huvud taget.  
Men vem vet, en ny redaktör kanske dyker upp ur 
ingenstans?! 
Har man bara tid så är det roligt att göra kubbens 
tidning.  
Jag lovar att hjälpa den nya redaktören igång med 
programmet som används. 
Det är en fördel om man är med på klubbens akti-
viteter och gärna har en kamera till hands. 
 
Pga att vi måste spara pengar, ifall vi har en 
klubbstuga att köpa, så kommer detta nummer av 
RRR-apport endast ut som webb-tidning. 
Det kanske kan vara en modell för framtiden, lite 
enklare att vara redaktör om den inte ska tryckas, 
hämtas, etiketteras, postas... och framför allt 
mycket billigare! Helt kostnadsfri! 
 

 

 
 
Lika ovisst är det fortfarande om vår klubbstuga,  
den är ute till försäljning och ingen vet hur det 
kommer att sluta. 
Vi vill köpa stugan, men räcker våra pengar? 
Vad gör vi om vi inte får köpa den? 
Ställer en husvagn i Tärnsjöskogarna, sa någon. 
Då har vi en fikavagn och skogen inpå knuten, 
kanonläge för alla som vill jobba med hunden i 
skogen. Det är ju ändå där många av oss Heby 
BK:are tillbringat många timmar under året, i 
spåret eller i sökrutan. 
Det är en orolig tid vi har framför oss och jag 
hoppas att folk håller ut och förnyar sitt medlem-
skap. Klubben behöver DIG! 
 
Nu tackar jag för min tid i redaktionen, det har 
varit riktigt roligt och 14 nummer har det blivit. 
Hör av dig om du är nyfiken på att ta över. 
E-post: yvonne@tassit.se 
 
 

 

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 

/Yvonne 
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Ordförandeordet 
 
Vårt verksamhets år 2010 börjar gå mot sitt slut, 
vi har genomför tävlingar och läger som har varit 
så bra, vi har fått många lovord. 
Allt de här har vi kunna göra för att vi har hjälpts 
åt, och på den vägen har vi också haft så roligt 
och trevligt. 
  
Just nu tänker jag .... hur kommer vår klubb att se 
ut 2011? 
För nu har de hänt som vi har väntat på i hur 
många år som helst..... vi har fått ett erbjudande 
och köpa klubbstugan som vi har hyrt i 18 år. 
  
Just nu har mäklaren haft visning och vi har lagt  

 
 
ett bud vad vi kan tänka oss betala, och sedan 
kunna "ro i land". 
Det som är spännande är ju hur många av med-
lemmar som vill hjälpa till. 
  
Vi skulle behöva en "stugkommitté" vilka vill 
vara med och hjälpa till i den. 
Ring eller skriv till mig. 
  
God Jul och Gott Nytt År 
  
Annica Boström 
  
Skriv till mig..... reko@live.se 

Ordförande har ordet 
Text: Annica Boström 

Städtips inför helgen:  
 
Om du har stökigt hemma, gör så här:  
 
1. Skapa en ny mapp på datorn.  
2. Ge mappen namnet "Stöket i bosta-
den."  
3. Högerklicka för att ta bort mappen.  
4. Datorn kommer då att fråga:  
"Vill du ta bort Stöket i bostaden perma-
nent?"  
5. Klicka på JA - knappen.  
6. Lägg fötterna på bordet, ta en drink 
och bara NJUT  
 

Stugkommitté efterlyses! 
Köper vi stugan så får nog alla räkna med att jobba lite 
mera. Vi kan ju turas om att vara i stugkommittén så 

det inte bara är några som får dra tunga lass. 
Hör av dig till Annica, säg att du finns! 



 

5 

Vi har lyckats... 
 
 400 julkalendrar är sålda.  
 
Du som har sålt: 
 
-Sätt in pengarna på klubbens bankgiro  
 
- Skriv namn och hur många lotter du har 
sålt. 
 
- Skicka gärna ett mail till mig att du har 
betalt. 
- Har du lotter kvar meddela mig snarast. 
 
 Marie 

- Hovmästarn! Det är en mygga i min soppa! 
- Ja, vi har slut på flugor. 
 
- Hovmästarn! Det är en fluga i min grönsakssoppa! 
- Jaha, då blir det köttsoppa, 10 kr dyrare! 
 
- Hovmästarn! Det är en fluga i soppan! 
- Konstigt, här som vi har slipstvång! 
 
- Kyparen, det är en fluga i köttsoppan! 
- Ja, det är köttet. 

- Hovmästaren! det simmar en död fluga i min soppa! 
- Dumheter! En död fluga kan inte simma! 
 
- Kyparen! Jag tycker inte om alla flugor här inne. 
- Om ni kan peka ut dem ni inte gillar ska jag försöka jaga 
ut dem! 
 
- Kyparen! Det är en död fluga i min soppa! 
- Det förstår jag inte! Kocken som inte kan göra en fluga 
förnär! 
 

Ha Ha Ha Ha... 
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BUSTER historier… 
 
En man hade fått problem med sin bil. En hund 
kommer fram till honom och frågar: 
- Behöver du hjälp? Jag kan allt om bilar. 
Omtumlad av händelsen stapplar mannen fram till 
närmaste hus och knackar på. Bilisten berättar om 
hela den chockerande historien. Mannen i huset 
svarar lugnt: 
- Jaså, det var bara min hund Buster. Du ska inte 
bry dig om honom, han tror han vet allt! 
 

 
 
En dam satt bredvid en man med en hund på tåget. 
Plötsligt utbrast damen: 
- Usch, ta genast bort den dumma hunden. Jag 
känner redan en loppa krypa på mitt ben! 
- Kom nu Buster, den där damen har loppor. 
 
- Var så god och stig in. 
- Men hunden då, bits inte den? 
- Det vet jag inte. Vi har den bara på prov. 
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Under året har vi haft ett antal kurser, valp, allmänlydnad, agility och temadag i spår/uppletande. 
Instruktörerna blev bjudna på föredrag med Jan Gyllensten som tack för det jobb de lägger ned på att 
hålla en kurs. 
Tyvärr annonserades inte höstens kurser på sedvanligt sätt i Flygbladet i början av augusti vilket re-
sulterade i att kurserna kom igång sent. Det vi lärde oss av detta är hur viktigt det är att marknadsföra 
oss, annonsera i god tid så anmälningarna hinner in till utbildningssektorn och instruktörer tillsättas. 
 
Till vårterminen vet vi inte i dagsläget om vi har någonstans att vara, men så fort något är klart kom-
mer info ut på hemsidan. 
 
Jag hoppade in för att täcka upp avgång i utbildningssektorn i september och vill tacka alla som ställt 
upp och hållit kurs under hela året, i ur och skur, ni alla är guld värda!      
               /Yvonne 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

För dig som vill bli instruktör eller för dig som är instruktör och vill vidareutbilda dig... 
 
 
Tidsplan för instruktörsutbildning i distriktet 2011, 2012 och 2013. 
 
Spårspecial VT 2011. Kostnad 600:-/deltagare (bindande anmälan).  Minimiantal 5 personer. Inbju-
dan kommer under januari 2011.  
 
Allmänlydnadsinstruktörsutbildning oktober 2011 avslutar VT 2012. Kostnad 2000:-/deltagare 
(bindande anmälan). Miniantal 8 deltagare. Inbjudan kommer under april 2011. 
 
Sökspecial och Rapportspecial  VT 2012. Instruktörsutbildning Steg 2 HT 2012. 
 
Ingen utbildning 2013. 
 
 
Kontakta utbildningssektorn: hebybkutb@hotmail.com 

Utbildning 
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Tävling 
Hej på er. 
Höstens tävlingar gick otroligt bra tack vare er klubbkamrater som var med och hjälpte till. 
Lydnadsprovet samlade många starter och vart jätte lyckad. Speciellt tack till Therese som hjälpte 
mig att kratta appellplanen på lördags kvällen för att de tävlande hundarna skulle slippa få gräsklipp i 
munnen vid apportering och att föremål skulle synas. 
 
Till skyddstävlingen fick vi många anmälningar (som vanligt) vi börjar bli riktigt bortskämda. En stor 
incidens hände två dagar innan. En av våra två figgar vart skadad. Här fick jag MYCKET stor hjälp 
av Sandra Jarl att ringa hela Mellan Sverige runt och fråga efter en ny skyddsfigurant, efter runt 25 
samtal så kom det en kille från Karlstad.  
Här lärde vi oss att om vi får många anmälda så måste vi ha reserv figuranter. 
 
Tävlingsåret avslutades som vanligt med en arbetsfest, 23 st kom och åt, drack och hade en trevlig 
kväll. 
Hoppas att vi under 2011 kan ha dessa aktiviteter på VÅRAN klubb. 
Just nu känner jag skarpt hur längtan till att vara en björn är stor. 
Tänk så underbart att bara få sova i 4 månader och vakna när vår vintern är som finast. Man kan ju 
fortfarande åka en massa skidor ett tag framåt men kylan är inte så stor, det värsta mörkret är borta 
och solen värmer så där gott. 
Men nu är jag ju inte en björn så det är bara att spotta i nävarna och gå vidare. 
 

God Jul & Gott Nytt Hund År 
 

        /Marie 
 
PS. Har du anmält dina tävlingsresultat? Om inte maila eller ring in dessa till mig!
marieteams@hotmail.com  

 
 
 
 

Spårläggaren/Mottagaren till den tävlande:  
Hon (hunden) kanske inte klarade spåret för att jag gick i stövlar!!! 
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En tävling för dig som tävlar för Heby Brukshundklubb fina priser på årsmötet 
 

__________________MESTA BÄSTA LYDNADSHUND (T.O.M okt-10)____________ 
Hans Westman Valle  Kelpie          Totalpoäng: 2  

 
 
 
Jag vet att det är flera ekipage som har varit ute och tävlat. 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  tel. 0763-463 692 
 

 
 
 

_____________MESTA BÄSTA BRUKSHUND (T.O.M okt-10)____________ 
Therese Boman Flashi  Aussie Totalpoäng: 15  

 
Marie Sverin  Kira   Schäfer Totalpoäng: 9  

 
Sandra Jarl  Sally   Malle Totalpoäng: 14  

 
Nina Grönlund  Philo  Terv  Totalpoäng: 7  

 
Patrik Skoglund Quast  Malle Totalpoäng: 5  

 
Cecilia Deckel  Ztolle  Schäfer Totalpoäng: 14  

 
Mia Bohman  Wilma  Parson Totalpoäng: 1  

 
 

Lydnadsklass 1  20100502 Heby BK  169,00  poäng           1:a pris       2 poäng 
Lydnadsklass 2  20100926 Heby BK  183,50 poäng           1:a pris     3 poäng 
 

Nina Söderström Tippi Curly coat Totalpoäng: 1  
Lydnadsklass 1  20101002 Olandstrakten BK 143,00 poäng           2a pris     1 poäng 

Elitklass Spår  20100424  Uppsala BK  Godkänd  499,75p      5 poäng 
Elitklass Spår  20100619  DM – Tierp  Godkänd  461,75p      5 poäng 
Elitklass Spår  20100904  Skultuna BK  Godkänd    519,00p      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    271,50              3 poäng 
Lägreklass Sök   20100926 Bro-Håbo BK Uppflyttad 436,50   4 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. 
 

Butiken är stängd   
23/12- 11/1 

 
God Jul och  

Gott Nytt År! 
 

 
Ibland när jag duschar, tvättar jag kroppen med 
det sista hårshampot...  
I dag läste jag på flaskan: "För extra volym och 
mer fyllnad"... Shit!!! -  
Inte konstigt man har problem att kontrollera 
vikten!!!!  
Funderar på diskmedel i stället … 
Där står det:  
"Tar bort även det svåraste fettet".. 
 

Kan det vara så enkelt!!! 

 
Klubbmedlemmarna uppmanas att höra av 
sig till valberedningen med förslag på namn 

till poster i styrelsen! 
Lena Salestedt tel. 0224-610 34 
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Agility 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: chrillphoto.se 

Tyvärr finns ingen resultatlista att presentera från KM:et. Men vad ryktet säger så var många med. 

 

Foto: chrillphoto.se 

 

Agility KM 2010 
vanns av 

Maggan Arvidsson & Jänta 
GRATTIS!!! ! 
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  Rallylydnad 
 
Fr o m 1 juli 2011 kan du tävla officiellt i Rallylydnad. 
4 klasser att ta sig igenom mot ett championat, nybörjare, fortsätt-
ning, avancerad och mästarklass. 
Har du tröttnat eller kanske aldrig vågat börjat med den något striktare tävlingslydnaden, ja då är ral-
lyn något för dig. Passa på att träna nu innan tävlingsformen är officiell så kan du ligga i startgroparna 
redan 1 juli!  
 
Heby BK i samarbete med Uppsala hund- och aktivitetscenter (UHAC) har ansökt om att anordna täv-
lingar, förlagda i Uppsala. Heby BK är arrangör och UHAC sköter det praktiska, men alla som vill 
från båda klubbarna är naturligtvis lika välkomna att hjälpa till. På UHAC finns en tävlingsgrupp med 
ca 10 personer.  
Vi strävar efter att man ska kunna tävla också och inte bara jobba, då behöver vi vara några stycken. 
Skriv in i din kalender: 

Söndagen den 10 juli - 2 x nybörjarklass 
Söndag den 11 september - 1 nybörjarklass och 1 fortsättningsklass 
Är du intresserad av att lära dig mer om rallylydnad som tävlingsform och jobba som funktionär,   
kontakta Yvonne Höglund. E-post: yvonne@tassit.se 
 
Under våren kommer vi att anordna inofficiella tävlingar för att lära oss. Uppsala hund– och aktivi-
tetscenter har under 2010 genomfört två inofficiella tävlingar med runt 30 startande per tävling, både 
nybörjarklass och fortsättningsklass. Läs mer på www.sbk.nu / Tävla / Rallylydnad / Regler. 

 
Bangång med de 12 första startande tillsammans med  
domaren. Därefter en stunds egen banvandring. 

Domare och skrivare följer ekipaget runt banan. 

Underlaget kan vara 
asfalt och banans stor-
lek är ca 15 x 25 m. 

Föraren visar tydligt vad  
hunden ska göra. 

Foto: Yvonne Höglund 

Löptikar får delta, i ny-
börjarklass startar tiken 
sist men i övriga klasser 
är det upp till tävlingsled-
ningen att bestämma om 
löptiken är med i startord-
ningen eller går sist. 
Man får prata med hun-
den och visa med handen 
men inget godis eller lek-
saker är tillåtna på banan. 
Kopplad hund i nybörjar-
klass, okopplad hund  i 
övriga klasser. 
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Vi har just varit på bilsemester i Frankrike. Det 
var första, och möjligen också sista, gången med 
vår nya hund, drygt 2-årige Cordi.  
 
Vi har mycket goda erfarenheter av att resa med 
hund i framför allt Tyskland och Frankrike. När 
Sverige för längesedan blev EU-medlem och det 
var möjligt att utan alltför stora besvär ta hund 
med på resan hade vi vår 14 månader gamla boxer 
med oss första gången.  
En skön eftermiddag stannade vi i en liten stad i 
norra Alsace och inledde på vanligt sätt med att 
slå oss ner på en uteservering för att få någonting 
till livs. Vi band hunden vid en av uteserveringens 
stolar, en sådan där variant med plastsits, plast-
rygg och metallben. Så gick vi fram till husväggen 
för att läsa menyn. Detta avbröts av ett förfärligt 
oväsen och scenen som följde roade alla utom 
mig. Tvärs över torget och ut på gatan sprang först 
en lös, fransk hund och sedan en hund med förföl-
jande, eländigt skramlande stol och sist i raden 
kom jag. Hunden lyckades undvika att bli över-
körd och när jag slutligen fått stopp på ekipaget 
lugnade han så småningom ner sig och låg sedan 
snällt vid vårt bord när vi åt. Det hela var mycket 
pinsamt och jag förstod inte förrän långt senare att 
detta varit en utmärkt uppfostringsmetod. Den 
hunden blev en perfekt ”kroghund”. Han låg stilla 
under vårt matbord i många olika miljöer och vi 
kunde lugnt njuta  både av mat och dryck och av 
att hundar var välkomna på de allra flesta matstäl-

len vi besökte. Hunden fick också självklart äta 
upp det som vi inte orkade äta. 
 

 
Glada i hågen åkte vi 
alltså iväg. Att Cordi 
lyckades skrämma 
slag på hälften av pas-
sagerarna på färjan 
mellan Danmark och 
Tyskland när han gjor-
de utfall mot alla de 
andra hundar som ock-
så var där glömde vi 
snart. Att vara ensam i 
hotellrum skulle han 

klara bra, det var ingenting vi bekymrade oss 
mycket över. Visserligen hade vi erfarenhet av att 
städa sedan Cordi ett år tidigare ”arbetat” flitigt 
med ett paket smörgåskex i ett rum med heltäck-
ningsmatta medan vi ätit men ”då hade han ju va-
rit valp”. En av de första gångerna han nu var en-
sam hämtade han sig en vattenflaska i plast  och 
bet sönder korken utan att välta flaskan. Detta är 
kanske ett resultat av att jag lärt honom dricka ur 
vattenflaska när vi tränar.  
 
Flaskproblemet löste vi sedan ge-
nom att plocka undan sådana lock-
ande bitleksaker när han skulle 
vara ensam. Just den här delen av 
hans semestervistelse fungerade 
alltså bra.  
Det var mycket värre med hans 
ständiga utfall mot andra hundar.  
Tröttsamt! 
 
Vi besökte den här gången återigen staden med 
den omtalade stolen.  
Hotellet hade blivit lite finare och uteserveringen 
hade förvandlats till en inbyggd veranda. Inte läge 
för någon ny träning av samma sort alltså.  
Däremot beundrade vi stadens fina hundtoaletter, 
ca 1 m i fyrkant och med fin sand som krattades 
av kommunalarbetare varje morgon.  

 

  Text & foto: Annakarin Ruudh  

Semester med hund – en annan erfarenhet 
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 Man uppmanades ta upp efter sin hund men jag 
tror inte att någon gjorde det trots att det bjöds på 
påsar i en automat bredvid. Hundbajshögar låg i 
mängd runt själva toaletten och någon enstaka 
gång även i den finkrattade sanden. Högarna runt 
om var det ingen som krattade bort. 
 
Så närmade sig slutet på vår fina semesterresa. 
Sista natten är alltid lite trist men vi återvände till 
ett mysigt hotell i Danmark och skulle njuta or-
dentligt. De har god mat och bra rum till mycket 
rimligt pris. Den här gången fick vi ett ganska 
litet rum med sängen, modell grand lit, ställd mot 
ett hörn. I själva hörnan var det sängbord som 
var lite högre än sängen och det hela avslutades 
med speglar på väggarna i hörnet. Några fler 
möbler fanns också, allt i bambu. Vi ställde upp 
väckarklocka och vattenflaska på sängbordet och 
gav oss glada i hågen till matsalen - god mat 
väntade! Vi var sena som vanligt och värden 
stängde och gick hem till sig när vi var klara.  
Vi återvände till rummet och en något moloken 
hund. Den hunden som inte vill ligga i sängen 
och mysa med sin matte hade klivit upp i sängen 
och sysselsatt sig med vattenflaskan på sängbor-
det. En 1-liters den här gången. Han hade arbetat 
med korken och vält flaskan så att vattnet runnit 
ut i sängen! En liter vatten är väldigt mycket om 
man häller ut det i sängen och vi såg en natt sit-
tande på sängkanten framför oss. Men men... 

Vi ville inte gärna framstå som några som kissar 
i sängen, man hade kunnat misstänka oss alla tre, 
så nu började vi arbeta.  
På med värmeelementen och tänd i toalettrum-
met så att fläkten gick igång. Bort med alla säng-
kläder, täckena hade legat dubbelvikta med kan-
terna mot mitten där lilla vattenströmmen runnit 
så de var blöta i båda kanterna, underlakan och 
bäddmadrasser var våta liksom resårmadrassen. 
Med viss möda vände vi den tjocka madrassen, 
utrymmet i rummet var inte gjort för sådana öv-
ningar, och konstaterade att undersidan var gans-
ka torr. Täckena hängdes nära elementet och jag 
satt vid fotändan av sängen och fladdrade med 
underlakanet upp och ner så att det skulle torka. 
Min man försökte arrangera någon upphängning 
för bäddmadrasserna nära elementet och fläkten i 
toalettrummet.  
Plötsligt hörde jag honom fråga varför handdu-
karna var våta. Jo men, i sin iver att hänga upp 
en bäddmadrass över duschhandtaget hade han 
lyckats duscha ner handdukarna och även delar 
av sig själv. 
 
Vi lyckades få underlakan och täcken att torka så 
pass att vi kunde sova gott om än lite sent. Bädd-
madrasserna hade torkat till morgonen, högsta 
värme och fläkt hade gjort nytta, så vi kunde 
bädda om sängarna och låtsas som ingenting. 
Min mans kofta var torr och handdukarna bara 
fuktiga. Det matelasserade sängöverkastet läm-
nade vi framför elementet och hoppades  på att 
det skulle torka lite innan städpersonalen kom. 
 
Och Cordi då? Han fick sin kvällspromenad i 
parken vid sjön där det fanns många ankor att 
kolla in och han missade inte heller chansen att 
slita i matte och försöka skrämma en liten vit 
hund som hade den dåliga smaken att skälla på 
honom. Att han var i onåd var ingenting som be-
kymrade honom särskilt.  
 
Annakarin   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

En något bedrövad husse funderar på om sängen 
hinner torka eller om det blir golvet i natt. 



 

15 

En bonde står och passar en stor flock får, som 
betar på fjället. Då kommer plötsligt en splitter 
ny BMW på vägen nedanför.  
 
En ung man i Bosskostym, Loydskor, Ray Ban-
solglasögon och YSL-slips sticker ut huvudet ur 
bilen och ropar till bonden:  
 
- Om jag räknar ut hur många får du har på betet, 
kan jag ta med mig ett av fåren då?   
 
Bonden tittar på killen och på den spridda flock-
en med får och svarar:  
 
- Det verkar rimligt. Okej för mej.  
   
Killen kör fram BMW:n till bonden och tar fram 
en Dell Notebook, slänger upp den på motorhu-
ven och öppnar laptopen.  
 
Med hjälp av sin nya iPhone kopplar han upp sig 
mot en Nasasida på Internet.  
 
Han kontaktar ett GPS-satellitnavigationssystem, 
hämtar den exakta positionen och matar in den i 
en annan Nasasatellit.  
 
Denna skannar betesområdet med ultrahögupp-
lösningskamera.  
 
Så öppnar han den digitala bilden i Adobe Photo-
shop och exporterar den till ett annat ställe på 
Internet, Image Processing Facility i Hamburg.  
 
Inom några sekunder få han ett e-postsvar i retur 
till sin iPhone och där står det: Picture processed 
and data stored.  
 
Så loggar han in på en SPSS databas via ODBC 
och kopplar upp ett dokument med flera hundra 
avancerade formler.  
 
När detta är gjort kör han alla data genom e-
posten till en Xircom och på ett ögonblick får 
han respons.  

Avslutningsvis skriver han ut en flersidig fyr-
färgsrapport på sin miniatyr-hitech HP Color La-
ser Jet och kastar ett öga på sista sidan:  
 
- Du har exakt 1586 djur, säger han.  
 
- Faan, det stämmer. Du kan ta med ett av fåren.  
 
Så tittar han på killen som går runt för att välja ut 
ett får. Han får jobba lite för att få ner vinsten i 
bagageluckan på BMW:n.  
 
Då säger bonden:  
 
- Du, om jag kan säga exakt vad du jobbar med, 
kan jag då få tillbaka fåret?  
 
Killen tänker en stund och säger sen att det ver-
kar fair och okej.  
 
- Du är konsult, säger bonden.  
 
- Stämmer säger killen. Hur sjuttsingen kunde du 
veta det?  
 
- Det var inga problem. Du kom hit utan att nå-
gon hade bett dej. Sedan skulle du ha betalt för 
något, som jag redan visste.  
 
Du erbjöd dej att jobba med en fråga som ingen 
hade ställt.  
 
Dessutom vet du inte ett skit om den här bran-
schen, så jag vore tacksam om du ville öppna 
bagageluckan och ge tillbaka min hund! 
 
 

 
 
 

 

Svenskt kvalité foder till rätt pris.  
 

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

tel. 070-573 55 66 
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En söndag i början av hösten övergav vi skogen i 
Östa och prövade på att träna i helt annorlunda 
miljö.  
Räddningstjänsten i Sala har ett övningsfält i ut-
kanten av staden och där fick vi möjlighet att trä-
na.  
Det var väldigt annorlunda för både oss och våra 
hundar. Figuranter kunde gömma sig i containrar 

av olika storlek, ”vanliga” som man fick klättra in 
i uppifrån, stora med dörrar i båda ändar och där 
man eldat så att det stank starkt av brandrök, 
byggnader med gallertrappor, kolsvarta utrymmen 

och en riktigt lis-
tig labyrint.  
Den var hopsatt 
av gallerväggar 
och hunden kun-
de antingen gå 
runt och bakom, 
om den hittade 
öppningarna, för 

att hitta en figurant eller gå genom ett plåtrör för 
att komma snabbare fram.  

Klurigt, i alla fall för min 
hund som vägrade krypa ge-
nom ett äckligt rör.  
Man kunde också gömma 
figuranten uppe på en liten 
byggnad, i något träd,  bland 
massa skrot som låg upp-
staplat eller i vägskrapans 
skopa. 

Efter väl förrättat värv satte vi upp hundarna, med 
eller utan förare, och Liselotte förevigade oss som 
varit med. 
 

 

Annorlunda sökträning.  
  Text: Annakarin Ruudh Foto: Liselotte Bertilsson 
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Hemsidan är klubbens 
anslagstavla. 

 
Webbmaster önskar få 
hjälp med att uppdatera 
sidan. Bilder, informa-
tion, vet du något som 

andra bör veta?  
 

Skicka ett mail till: 
hebybkweb@hotmail.com 

 
Foto: Yvonne Höglund 
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