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Årgång 15
Heby brukshundklubbs
medlemstidning
Nu i nytt utseende!

Härliga sommar!
Hoppas Du och Din hund har haft
en skön badsommar.

Skicka in Dina fina
hundbilder till
redaktionen!

Ett späckat nummer med massor av
läsning.
Intervjuer, reportage, artiklar,
klubbens aktiviteter m.m.
Ha koll på klubbens aktiviteter på vår hemsida www.hebybk.com

Styrelse och övriga funktionärer 2007
Ordförande

Marie Sverin

0292-509 23

Vice ordf

Susanne Thornlund

0224-602 11

Kassör

Ulrika Nordgren

0918-330 32

Sekreterare

Göran Hawée

0292-305 65

Ledamot

Anne-Lie Persson
Karin Johansson

0224-962 29
0224-913 30

Suppleant

Lena Salestedt
Yvonne Höglund

0224-610 34
0292-311 22

Revisor

Maud Stavenor
Merja Runeklev

0292-300 56
0224-306 05

Revisor suppl

Karin Dahlgren
Michael Isberg

0224-30426
0292-311 22

Verksamhetsplan 2007

Valberedning

Februari
10
15

Årsmöte 15.00
Manusstopp

Mars
10-11
25

Klickerkurs steg 1
Kursinformation 15.00

April
11
16
22
28

Start onsdagsträning 19.00
MEDLEMSMÖTE 19.00
Söktävling Heldag
Städ- och fixardag

Maj
1
16-20

Lydnadsprov klass I - III
Träningsläger heldagar

Juni
10
17

Skyddstävling DM Heldag
MEDLEMSMÖTE 17.00

Juli
7
7
8

Spårtävling –Elit Heldag
Grillfest
Kväll
Spårtävling – Appell & Lägre klass Heldag

Augusti
12

Skyddstävling lägre & högre klass heldag

September
13
23

MEDLEMSMÖTE 19.00
Lydnadsprov klass I -III

Oktober
6-7
21

KM – Agility, Lydnad och Bruks
STORMÖTE med verksamhetsplan. 15.00

November
17

Arbetsfest
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Carolina Pettersson
Mia Bohman
Ida Samuelsson
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0224-913 30
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0706-979790
0224-31005
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A-medlem

Läger

Lena Salestedt

0224-610 34

Agility

Karin Johansson

0224-913 30

D-medlem
Delbetalande 150 kr
Dvs om du är helbetalande i rasklubb för brukshundar eller
annan SBK lokalklubb

RUS

Susanne Thornlund
Mia Fornesten

0224-602 11
0224-631 64

Kök & Fest

Anne-Lie Persson

0224-962 29

PR/Info
Webmaster
Redaktion
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Handledare

Agilityinstr. A1

Välommen!

Kväll

Medelsavgifter
Helbetalande 390 kr

C-medlem
Familjemedlem 150 kr
Om någon annan i hushållet är helbetalande

Ange namn, adress, telefon, födelsedatum och vad
betalningen avser
BG 5726-4665 Heby Brukshundklubb Ulrika Nordgren
Postadress: Heby brukshundklubb Box 8 744 21 Heby
Klubbstuga: Blå Mmörkret, Huddunge/Rödjebro
Tel: 0224 – 960 46 Tävlinspostgiro: 825 73 34-5
Hemsida: www.hebybk.com Antal medlemmar är 125 st.

Medlemsmöte: 13 September kl.19.00
Stormöte: 21 Oktober kl.15.00
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Klubbstugan
Blå Mörkret

Redaktionen har ordet
Hej alla Heby BK:s medlemmar!
Vi är nya redaktörer som fått uppdraget att göra medlemstidningen, jättekul tycker vi, speciellt Karin, då hon
alltid haft en dröm att jobba som redaktör. Jag, Yvonne, har redan varit med en del tidigare på redaktionen
och skrivit en hel del hundartiklar, samt var presenterad i förra numret. Om Karin kan ni läsa i detta nummer.
Vi hoppas att ni ska få ett läsvärt innehåll och vi kommer att jobba hårt för att göra tidningen till en stunds
intressant läsning. Båda tycker det är kul att skriva så en hel del reportage och intervjuer kommer det att bli.
Tävla tycker de flesta är roligt, med eller utan hund, så en och annan liten tävling (utan hund) kommer det
också att bli.
Men du som medlem får också bidra med material! Skriv om något som du tycker är trevligt, om din egen
hund/egna hundar, om du gått någon kurs, rest någonstans, tränat eller tävlat. Ja allt hundrelaterat är
välkommet och gärna med bilder. Eller bara fina hundbilder men då vill vi också veta vad hunden/hundarna
heter och vem som tagit bilden, kanske också i vilken situation bilden togs. Det är lätt att skriva om man har
en bild att beskriva! Och du har gott om tid på dig, nästa manusstopp är inte förrän 15 november!
Vi i klubben utför ett ideellt arbete och att få medlemmarnas positiva gensvar är ju den enda lön vi får för
mödan. Så hör av er om allt möjligt, självklart om negativa saker också, annars kan man inte förändra,
förbättra och förnya!
Vi kan inte nog belysa om hur viktigt det är att medlemmarna är aktiva i en förening, visst har man rätt att
bara vara passiv medlem men då går man ju också miste om en stor bit av det roliga i att vara delaktig i sin
klubb, som faktiskt är jätteroligt då medlemmarna har ett stort gemensamt intresse... nämligen:

HUNDAR !! HUNDAR !! HUNDAR !! HUNDAR !!
”Okej, vad kan man göra då?” Då svarar vi, att det beror på vad du vill göra! Det finns allt från små uppdrag,
t ex att ingå i en sektor eller kommitée, och det finns stora uppdrag där man ocskå tar på sig ansvar för att
saker och ting ska fungera.
Så känn efter själv, börja med något litet och lär känna klubben!
De flesta blir medlemmar i en SBK-klubb för att de vill gå en hundägarutbildning, tyvärr är det många som
nöjer sig med en valpkurs, men det finns så mycket mer. Klubben har ett ganska brett utbud av kurser som
man kan välja på och alltid finns det något som passar, så nöj dig inte med en kurs - lär mera!
Vill man inte gå kurs med sin hund så kan man utbilda sig själv, t.ex bli tävlingssekreterare, spårläggare,
tävlingsledare, figurant, instruktör m.m. Längre och kortare utbildningar.
Vill man inte gå en utbildning så kan man vara med ändå, på tävlingar kan man vara skrivare, hjälpa till i
sekreteriatet, stå i serveringen. En härlig tävlingsstämning lägger sig vissa dagar över klubben.
Tycker man styrelsearbetet verkar intressant så kan man lämna sitt namn till valberedningen för att sedan
eventuellt bli invald av medlemmarna på årsmötet.
Drar man sig för att kontakta någon direkt så finns
onsdagskvällarna, då är det öppen träning och då finns också
de som kan klubben på plats, åk till klubben, passa på att
träna med din hund eller bara ta en fika. Vi hörs!
Redaktionen

Nästa Manusstopp
15 November!!

Karin & Yvonne
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E-posta eller ring oss!
Karin Ström: tallasen_77@passagen.se
tel. 0224 - 306 24
eller
Yvonne Höglund: yvonne@tassit.se
tel. 0292 - 311 22

Ordförande har ordet
Text: Marie Sverin
heja på Kennelpappa som skulle tävla Svenskt
Hej på er!
Vart tog den fina sommaren vägen..?? Ingen som vet, ingen Schäfermästerskap i IPO/BHP med sin lilla Kaja, de kom
trea av 38 stycken så vi är jättemalliga att vi har en så duktig
som vet. Vilken sommar?
Kennelpappa. Även en till från kenneln deltog, hon kom på
Ja hängmattan är då inte utsliten. Men jag ska inte klaga,
personligen tycker jag att temperaturen denna sommar har 16:e plats men var en av tre som hade bästa lydnaden. Det
varit i min smak, men tyvärr har det regnat lite väl mycket, verkar ju lovande om man kan förvalta materialet.
Efter den helgen åkte vi vidare norrut till Norsjö, Kira måste
men nog om vädret.
få hälsa på Dirco och se hur det ser ut dit han har flyttat.
Sommaren har varit lite turbulent och mycket har hänt.
Efter att ha varit där så förstår jag att vår kassör med man
Sedan föregående nummer har vi bytt redaktör, Yvonne
Höglund tar över och till sin hjälp har hon Karin Ström och och hundar INTE tänker flytta tillbaka till Huddunge, det
Carolina Pettersson, det tror jag blir jättebra då Yvonne är var bara ett minus som får mig att tveka, de har mycket
mygg (även för att vara i norrland), det hade tydligen varit
en hejare på datorer och duktig att skriva, Karin vet vi är
duktig på att skriva, ni har väl varit in på hemsidan och läst värre på försommaren och då hade de inte kul. Men de bor
otroligt fint, - så Ulrika, det var inte sista gången vi kommer
hennes fina reportage om rallylydnaden i Harbo och om
klubbens skyddstävling, om inte, så får ni möjlighet att läsa och hälsar på.
Min granne sa för många år sedan ”Sopor och besökare ska
dem här i tidningen. Carolinas skrivkunskaper är ju
åka efter tre dagar för då börjar dom lukta.” Så det gjorde vi.
dokumenterade samt tidning har hon gjort förut. Så nu
kommer vi att få en jätteproffsig tidning, så kom igen och Nu bar det av till Piteå och årets SM i Bruks och IPO, första
anhalten var den berömda Piteå Brukshundklubb och jag får
hjälp till med material.
hålla med dem som har pratat varmt om klubben, den är fin,
Snälla, försök att så många som möjligt kan komma på
trevligt bemötande och väldigt fin och stor plan och jätte
MEDLEMSMÖTET den 13 september kl. 19.00.
fina marker runt omkring, nära in till Piteå. Mer om SM kan
Vi har en del saker som ska tas upp där vi behöver veta
medlemmarnas tyckande. Jag ska fixa något gott till kaffet. ni läsa på http://sm2007.brukshundklubben.se
Kira och jag har precis kommit hem från en Norrlandsturné. Nästa år går SM i Västerås. Vi behöver mycket folk som
Den började med att vi styrde färden till Sollefteå för att
hjälper till där 22 – 24 augusti 2008.
Ja nu är det höst och jag hoppas vi ses en del på klubben, det
finns många aktiviteter på gång.
En stor sak är KM 6 – 7 oktober. Läs mer om alla aktiviteter på hemsidan eller i tidningen.
Hjälp valberedningen att komma med förslag. En ny
ordförande behövs, kom med förslag.
Ha det gott vi syns!
MARIE

Årets Arbetsfest går av stapeln lördagen
den 17 november kl.19.00
Klubben bjuder alla som har gjort en arbetsinsats
under året och för övriga kostar det 50 kr.
Middag och trevligt umgänge.
Anmälan till Marie Sverin
tel. 0292-509 23, 0704-19 30 92
senast 7 november.

VÄLKOMNA!
Valberedningen önskar förslag på kandidater
till kommande styrelse!
Kontakta:
Carolina Pettersson 0292-211 51
Therése Boman 0224-930 08
Annica Boström 0292-714 40

-4-

Snickeri
Reparationer inomhus och
utomhus
Renovering av kök och
badrum
Tilläggsisolering
Byggnation av uteplatser,
friggebodar
Tillbyggnader
Gjutning

Flytt
Stora och små
bohagsflyttningar
Budtransporter
Skräptransporter
Pianoflyttar

Städ

Måleri
Målning av hus
Tapetsering
Staket

Veckostädningar i hem
Tillfälliga städningar
Flyttstädningar
Fönsterputs

Ingenting är omöjligt! Prova oss! Vänligen kontakta oss för mer info!

Rogers
Allservice

Rogers Allservice
Roger Andersson
Tel. 0171 - 46 21 16 el. 070 - 779 11 39
email: rogerandersson_65@hotmail.com

DM i skydd
Text och bild: Karin Ström

Anki Nyzell och Errol Eklund huserade i köket där de
med snabba vändningar bryggde kaffe, grillade hamburgare och serverade fikasugna kunder med glatt
humör.

“Heby BK, är en klubb som är förträfflig på att ordna
bra tävlingar. Allting fungerar, det är inget strul och
alla har det jäkligt trevligt. Det är därför man vill
komma tillbaka år efter år “. De orden kommer från
vinnaren av elit klass, Matti Orava från Nyköpings
BK.

Han och schäferhanen Lövlunds Fokker tog hem
segern i Elitklass med 694,25 poäng och fick även
Cert.
Det var en solig söndagsmorgon, den 10 juni, då
alla samlades i Rödje, både
arangörer, tävlande och
alla de som hade ställt upp
för att hjälpa till under
dagen.
Lena Sahlestedt var för
dagen Tävlingsledare och
gjorde ett strålande arbete.
En stor eloge till henne!

Temperaturen steg under
dagen och stannade på 28
grader Celsius, med några
enstaka moln. Ett 40-tal
människor hade samlats
runt appellplanen för att se
på när förare med hundar
tävlade på den soligt gassande planen.
Jag som aldrig har sett en Skyddstävling var fascinerad av förarnas samspel med sina hundar. Hur de
med ett kommando fick hunden att i full fart förfölja
och sedan med ett språng ge figuranten en attack med
munkorgen mellan skulderbladen när denne med
raska steg försvann bortåt.

Domare i Lägre och Högre
klass var Hilding Wilén
och Marie Sverin, i Elitklass dömde Göran Hawée
Hur de fick sina hundar att bevaka figuranten medan
och Kenneth Törnqvist.
föraren avlägsnar sig, att med ett skall eller en förflyttning få figuranten att hålla sig helt still, var
De som fick ta de flesta
otroligt roligt att iaktta.
smällar från skyddsDet var en intressant dag, en fascinerande och händelhundarna var de två figuranterna Jonas Wallén och serik dag som gav en varierad utdelning för de tävlande.
Fredrik Landin. “ Ett och
annat blåmärke blev det,
men det är smällar man får I den Lägre klassen vann Rebecca Zaring och hennes
Malinois Mallekraft´s B´Salsa med 530,75 poäng och
ta som figurant i en Skyddstävling “, enligt dem
uppflyttning. Tvåa blev Tommy Holmertz med
själva.
Schäfern Äventyrets Gazzo, 405 poäng och blev därmed Godkänd.
Gunilla Sundelin var tävlingssekreterare och med
Högre Klass vanns av Sandra Jarl och Schäfern HasYvonne Höglunds hjälp var
seman´s Bozze med 542,25 poäng. De blev Uppflytdet de som satt med poängtade.
listorna och räknade ihop
allas resultat.
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forts. DM i skydd
Tvåa kom Annie Edström med sin Malinois Lindjax
Babe med 481 poäng och blev då Godkänd.
I den sista klassen som är Elit vanns just av Matti
Orava som fick Cert med sina 694,25 poäng.
Tvåa blev Sala BK:s Joakim Berlin med Malinoisen
Daneskjold Ceró. Han hamnade på 682 poäng och
fick ett Cert och blev även DM-mästaren! Det var
hans första elittävling, bara det säger en hel del hur
mycket tid och arbete som måste ligga i grunden för
sådana fina resultat.
Trea blev hemmaklubbens egen Jimmy Andersson
med sin Schäfer Karga Landets Ztolle, bilden nedan.

Det andra är att det ska finnas ett förtroende för varandra, mellan hund och förare. En förare kan ALDRIG
TVINGA hunden att göra någonting den inte vill.
Man ska börja träna rätt och vara positiv, då trivs hunden, dess motivation höjs.
Den 17 juni var det dags igen i Gnesta-Trosa för den
sista Skyddstävlingen innan SM i höst. Hur det gick
där vet jag inte i skrivandets stund.
Men under sommaren innan höstens stora tävling ska
Matti och Fokker ta det lugnt. Träna mycket kondition
och simning, få upp styrkan lite.
Hemma, är det Fokkers pappa, Ischiban, som håller
ställningarna. Fokker sitter mest på trappan och bryr
sig inte så värst mycket om omgivningen.
Jag som trodde att Skyddshundar var hemmets stora
Vakthundar… så fel man kan ha när man ingenting
vet…

De blev Godkända med 633,25 poäng.
Svarta Maskens Yago, Malinois, kom med sin förare
Eva Olsson på fjärde plats med 619 poäng och på
femte plats kom Birgitta Hagelin med schäfern Karga
Landets Trix med 568,25 poäng. De blev båda Godkända med sina poäng.
Efter en lång och väldigt varm dag, fick vinnarna varTävlande i Elitklass, prisutdelning.
sin pokal och sedan valdes priser från bordet där en
del av ortens företag för dagen hade sponsrat med lite Fr. vänster: Matti Orava, hemmafavoriten Jimmy Andersson, Eva Olsson, Birgitta Hagelin och DM-mästaren:
av varje, såsom böcker, yllesockor och hundmat.
Joakim Berlin.

Man ska veta att ekipagen tidigare på dagen hade i
elitklass både spårat, avsökt, gjort uppletande och gått
lydnadsprogram innan planskyddet som sista moment
genomfördes.
Jag fick det stora nöjet att intervjua vinnaren, Matti
Orava över telefon några dagar efter hans första plats
med Lövlunds Fokker.
Matti har tränat och tävlat i Skydd sedan 1999 men
har redan sedan början av 80-talet haft en dröm om att
tävla i Skydd. Men eftersom han inte fick tag på
någon hund med det rätta materialet så tävlade han i
stället Spår som han har hållit på med sedan 1978.
1999 var han med i SM i Spår.
Matti Orava tycker att man ska först och främst tänka
på tiden innan man börjar träna skydd. Det räcker inte
att gå ut på planen ett par gånger i veckan, utan det
behövs minst tre, helst fyra dagar för att uppnå resultat.
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Att hjälpa till på en tävling är både
roligt, intressant samt lärorikt. Det
finns uppgifter till alla och man
behöver absolut inte vara någon
specialist. Att känna samhörighet i
klubben och göra en så bra tävling
som möjligt och sedan få beröm
från de tävlande, det är toppen!
Kom med du också!!
Marie Sverin är ansvarig för
tävlingssektorn.
Hon delar ut uppgifter till var och
en.
Man behöver absolut inte hjälpa till
vid varje tävling utan väljer själv
när man kan ställa upp.

Duktiga och påhittiga hundar
Text: Yvonne Höglund

Under denna rubrik är det tänkt att ni medlemmar ska berätta något speciellt som era hundar gör
eller är speciellt bra på. Vi hoppas att ni skickar in bidrag, för det blir ju inte så kul att alltid läsa om
våra hundar! Det är ”straffet” om ni inte bidrar själva. För om våra hundars specialiteter finns det
mycket att berätta och de hittar på nya saker stup i tre.
Men eftersom ni inte fått chansen till detta nummer så tar vi våra närmaste fyrbenta och berättar
om dem. Ta fram kameran och smyg efter din hund, ta den på bar gärning och skriv ner några
rader. Inte svårare än att blogga!

Härliga, goda bärtider.
Nu ska här göras både gele och saft! Och frysen
ska fyllas.
En sak är bra med vädret vi haft i sommar
(förutom att det varit perfekt hundträningsväder)
det är att bären har fått lagom med sol och lagom
med vatten och det ser ut att bli en bra skörd...
trodde jag ja.
Varför växer det bara vinbär överst på buskarna?
Varför hinner
hallonen inte bli
helt röda innan de
är borta? Varför är
krusbären slut, de
hann ju inte ens bli
ordentligt mogna?!
Svaret är enkelt...
Vi har hundar som
är specialister på
att förse sig själva
med nyttig mat.
Ascii och Yla äter svarta vinbär
Alla vet väl att bär
innehåller mycket av vitamin C! Våra hundar vet
precis när bären smakar bäst och det är precis
innan vi skall
till att plocka
dem. De
föredrar dem
något syrligare
i smaken.
Första busken
de ger sig på är
krusbären,
konstigt nog.
Med stor
Nessie plockar krusbär med stor
försiktighet för
försiktighet

att inte sticka sig på de hemska taggarna plockar
de bär efter bär.
Därefter brukar den röda vinbärsbusken som står
jämte rensas så mycket de kommer åt. Och när de
tröttnat på rött går de över till de svarta. Ombyte
förnöjer.
Vi har... hade, en hel del smultron på tomten samt
ganska mycket vildhallon, men de är också slut.
Till och med äppelkarten ligger risigt till, tänk att
de inte kan vänta tills de mognar.
Okej då, vi åker till skogen och plockar blåbär, de
hinner i alla fall inte ta slut för vi kommer ju dit
samtidigt. Men får man ha blåbärsbusken för sig
själv tro?! Nehejdå...
Vad bra matte att du
plockar... då äter vi!
Åhhh, en hel bunke
med bär! Nåväl, det
är nyttigt med bär
även för en hund, så
visst får de äta.
-”Bara inte
plommonen” säger
husse. Stora fina
viktoriaplommon är
på gång i det lilla
trädet och när de
börjar mogna
Yla och Nessie hjälptes åt med
plommonskörden förra året, en
kommer husse att
på stammen och så gällde det
sitta under plommon- knuff
att fånga dem först när de ramlade
trädet och vakta dem,
för förra året blev vi av med dem också, och man
kan knappast skylla på grannens ungar.
Men egentligen ska jag väl tacka våra hundar för
nu slipper jag få dåligt samvete av att inte hinna/
orka plocka alla bär, för att inte tala om den
bökiga proceduren att koka saft.
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Lär känna en klubbmedlem
Text: Yvonne Höglund

Under denna rubrik kommer du att få lära känna någon eller några av klubbens medlemmar. Det kan
vara en ny eller gammal, liten eller stor.
Det blir ett återkommande kapitel och vi intervjuar när vi hinner, ibland en, ibland flera, men målet
är att du som medlem ska få veta lite mer om någon annan.
När man sedan träffas på klubben i något sammanhang så känns det liksom redan att man känner
personen i fråga.
Ett steg i målsättningen ”i vår gemensamma klubb samarbetar vi och har kul”.
Nåväl, som första ”intervju-offer” behövde jag inte gå så långt, inte längre än till grannen. Och visst
ställde hon upp på en intervju, så jag bjöd in henne på en fika.

Susanna
Tahvanainen,
eller Sanna som
hon helst vill bli
kallad, har varit
medlem i
klubben sedan i
våras. Och det i
samband med att
hon hade skaffat
sin första egna
hund. Trots att
det funnits hund
under hela hennes uppväxt och att hon bott länge i
Harbo så kände hon inte till klubben något mer än
att ”där höll de på med hundar som tävlade i
bruks” ungefär. Hade man annan hund än en
brukshund så var man nog inte så välkommen var
vad Sanna trodde, tills hon fick höra annat. Idag
vet hon så mycket mer och tycker klubben är liten
och trivsam. Det är alltid en lättsam och trevlig
stämning, det finns alltid någon att prata hund
med en stund mellan träningspassen. För träna
sina hundar är något Sanna tycker är jättekul.
Hon och hennes sambo Jimmy har två stycken
hundar av rasen dvärgpinscher, en ras som passar
utmärkt för dem och som hänger med på allt deras
husse och matte hittar på. De läste och lärde sig
mycket om rasen och besökte uppfödare för att
titta mera och framför allt lyssna på vad de hade
för mål med sin uppfödning, tills de fastnade för
en seriös uppfödare i Öster Färnebo som haft sin
kennel länge.

-9-

Den lite lugna och förståndiga Dizel och yrvädret
Devil, 1 1/2 år respektive 1/2 år. Två hundar med
olika personligheter i litet format och med en
positiv attityd, som båda gillar agility. Helt orädda
båda två, fast Devil har inte fått mer än prova på,
då han fortfarande är lite för ung än.
Sannas mål med Dizel är att starta i appellklass
spår, då Dizel är jätteduktig att spåra och plocka
apporter, vilket han gjort redan från början! De
ska också starta lydnadsklass I, ”men, än dröjer
det länge innan vi är klara” säger Sanna.
Agility är något hon fastnat för och kommer träna
båda hundarna i denna roliga och fartfyllda sport
och så småningom även tävla i klass small.
Sanna har gått valpkurs, klickerkurs och
agilitykurs på klubben, hon har även hjälpt till i
köket under en av klubbens tävlingar, vilket hon
tyckte var jättekul.
Hon skulle gärna hjälpa till mera men med de
oregelbundna arbetstider hon har i frisersalongen
är det svårt att få tiden att räcka till, men på några
tävlingar kommer hon säkert att finnas med i
bakgrunden, kanske som skrivare åt domaren eller
i köket där hon lätt kände sig hemma.
På sikt vill hon gärna utbilda sig till instruktör då
det här med att träna hund absolut är ett bestående
intresse.
Sanna hoppas att klubben ska fortsätta att
utvecklas och öka antalet medlemmar, erbjuda ett
rikt kursutbud, ha fler tävlingar, gärna träningstävling i agility och varför inte anordna en
sommarutställning!

hundar och fasaner, medan vuxna fästingar infekterar
ännu större djur som rådjur och inte minst oss
människor.

Fästingfakta!
(Följande text är hämtad från www.scalibor.se)
Redigering och layout: Yvonne Höglund

Så gör fästingen

Den ”vanliga” fästingen
De allra flesta fästingar som vi normalt
kommer i kontakt med i Sverige hör till
arten Ixodes ricinus.
Fästingen har tre utvecklingsstadier som
är olika stora. Under vart och ett av
Hona 2-4 mm
dessa stadier måste fästingen äta en gång smittspridare
för att utvecklas vidare till nästa,
liksom den vuxna honan för att kunna lägga ägg.

Fästingarnas jakt går till så att de sitter stilla
i vegetationen och väntar på att ett värddjur
ska passera. De kryper sällan särskilt högt
upp i vegetationen och finns knappast mer än
en meter över markytan. De är inte mer
benägna att söka upp vissa växter framför
andra och de äter inte nektar från blommor.
De kan inte heller hoppa, eller släppa sig ner mot ett
värddjur som passerar under dem. Deras känselkroppar
Däremot äter inte vuxna hannar.
för att upptäcka värddjur fungerar nämligen bara i ett par
Fästingen hör till gruppen kvalster. Dessa i centimeter stort område. Arter i släktet Ixodes har heller
sin tur är ett slags spindeldjur. Andra
inga ögon och kan inte se för oss synligt ljus. Fästingens
spindeldjur är lockespindlar, skorpioner,
strategi för att hitta ett värddjur är att sitta stilla i
bokskorpioner, egentliga spindlar och
vegetationen och vänta på att ett djur går förbi. Då så
Hane
några
andra
mindre,
kända
grupper.
Som
sker, griper den tag i pälsen eller fjäderdräkten och söker
smittspridare
alla spindeldjur saknar fästingen antenner. upp ett lämpligt ställe på huden att bita sig fast.
Vidare har de flesta fyra par
Fästingar har ett bedövningsämne i sin saliv som gör att
ben. Kvalstren skiljer sig från andra
värddjuret inte märker bettet. Tiden de sitter fast varierar
spindeldjur i en rad karaktärer, bland annat
beroende på stadium (larver 2-3 dagar, nymfer och
har de som larver bara tre benpar. Vidare
honor upp till en vecka eller mer) och hur bra bettet är,
har de mundelarna samlade i en
det vill säga om de träffat ett blodkärl eller inte. När de
bildning som i princip utgör ett rör
sugit sig fulla med blod släpper de taget och ramlar ner
Nymf 1-1,5 mm
smittspridare
genom vilket de intar flytande föda.
på marken. Här ömsar de skinn och övergår till nästa
utvecklingsstadium. Eller, om det är en hona, lägger sina
ägg. Eftersom de sällan förflyttar sig några längre
Här trivs fästingen
sträckor längs med marken, har de blivit förda till det
Det är framförallt två omvärlds- ställe där de befinner sig av ett värddjur. Därför är det
inte helt otroligt att ett annat djur passerar platsen inom
parametrar som är viktiga i en
en inte alltför avlägsen framtid.
Larv 0,3-0,5 mm
fästings liv, nämligen fukt och
temperatur. Fästingar blir aktiva och beger sig på jakt
efter ett blodmål när dagstemperaturen går över 5 grader.
Eftersom en fästing äter tämligen sällan får den inte i sig
tillräckligt med vätska genom födan, utan måste ta upp
fukt från den omgivande luften. Luftens förmåga att
hålla fukt varierar starkt med temperaturen och med
stigande temperatur blir det allt svårare för fästingen att
få tillräckligt med vatten. Därför blir fästingarnas
aktivitet ofta lägre mitt på sommaren och som högst
under senvår och tidig höst. Luftens fuktighet är störst
nära marken. När fästingen befinner sig uppe i
vegetationen avdunstar vätska från fästingen. För att
förbättra vätskebalansen måste den söka sig ner till
markskiktet. På så sätt blir ofta väntan på ett nytt
blodmål en upprepad vandring upp och ner i
vegetationen. Eftersom en liten fästing kan innehålla
mindre fukt än en större, hinner den inte så högt upp i
vegetationen innan den måste vända för att fylla på
vätskeförrådet. Därför stöter mindre fästingar oftare på
mindre djur såsom smågnagare (näbbmöss, sorkar och
möss) och mindre fåglar, medan större fästingar kan
träffa på större djur. Nymferna infekterar t ex harar,

Hur gammal blir en fästing?
En vanlig fästinghona blir mellan 2-6 år, vanligtvis 3 år.
Livslängden beror på hur lång tid den får vänta på sina
tre blodmål.
En vuxen hona äter tre gånger i livet (en hanne bara två),
och tiden fästingen får vänta mellan målen beror på flera
faktorer, t ex hur vanliga värddjuren är och hur länge
fästingen kan vara
aktiv i sitt letande.
Det senare beror i
sin tur på
temperatur och
luftfuktighet.
Varma vårar och
höstar innebär att
fästingen kan vara
aktiv under en
längre tid och
därmed öka sin
chans att hitta ett
värddjur.
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Knep & Knåp
En stunds hjärngympa

Hundraser
Leta reda på nedanstående raser, diagonalt, horisontelt, vertikalt eller baklänges!
Lösningen finns under, upp och ned. Tjuvtitta inte!!
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Klubben kommer att sälja

Bingolottos Julkalender!
Kommer i höst!

Stormöte i klubbstugan
21 oktober kl. 15.00

Verksamhetsplanering inför -08
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Min hund och jag
Text: Karin Ström.

Under denna rubrik är det tänkt att de ska vara öppet för alla som känner att de vill skriva
om sig och sin hund. Så ta fram dina författarkonster och skriv! Långt eller kort, med
papper och penna eller via e-post, spelar ingen roll, vi hjälper till med layouten.
OM IQ OCH OM ANNAT
Vem säger att Jakthundar enbart
kan användas till jakt?
Min weimaraner IQ har fler användningsområden.
Först och främst är hon självklart en stående fågelhund som
jag jagar med. IQ används även
i eftersök på trafikskadat och
skadeskjutet vilt och jag
försöker meritera henne mer i
utställningsringen och på
jaktprov.

Hon är en toppentjej som har så
många goda egenskaper och det
är dem jag vill visa på i den här
artikeln.
Många av de riktigt inbitna
jägarna i den äldre generationen
verkar inte vilja förstå, att ha
grundlydnad på hunden är A och
O inom jakt. Vad är då bättre än
att bli medlem på en brukshundklubb och ta vara på de kursutbud de har?
Att efter grundlydnaden, förutsatt att den har en god grundlydnad, övergå till tävlingslydnad.
Eller varför inte som jag
provade på, under Onsdagsträningen som anordnas på klubben:
Rallylydnad… En “fartfylld”
och uppmuntrande lydnadsgren*
med massor av beröm efter
lyckad bedrift.

En del jägare, dock inte alla, har
en annan tendens att inte se det
positiva i en Brukshundklubb.
De jagar under säsongen sen
låter de hundarna stå i sin
hundgård till nästa jakt.
Här visar husse Stefan upp IQ
Jag vill poängtera här att det inte
för domaren på Weimaranerspecialen i
gäller alla jägare, men några
Ånnaboda. Foto: A-M Stääv
eller kanske till och med många
som tänker i de banor att när
Vi arbetar som ett team både
inom jakten och på brukshund- jaktsäsongen är över så behövs
klubben. Men det är på klubben ingen annan aktivitet för hunsom jag verkligen får se den ka- den.
Men, så är det väl inte?
pacitet hon äger och det är på
Tänk bara på oss människor,
klubben som jag får träna upp
inte jobbar väl vi under veckhenne till den hund jag vill att
orna och sen när helgen kommer
hon ska vara.
* Anm. Ej ännu officiell gren inom SBK.
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så sitter vi framför TV:n de 48
timmar man är ledig? Nej, då
passar vi på att aktivera oss med
golf eller vad vi nu än tycker det
är vi behöver.
Lösa korsord är något jag tycker
om, samma tankeverksamhet på
hjärncellerna där som för våra
hundar när vi tränar med dem.
Förut tänkte jag i andra banor än
vad jag gör nu. Då trodde jag att
det räckte att låta hunden
springa efter en boll en halv dag
så hade den fått sin dagsranson
av aktivitet.
Hur dum får man bli?
Klart att hunden ska få tänka
efter, att få träna lydnad, sök,
spår eller vad det nu än är man
vill ägna sig åt. Psykisk trötthet
är väl mycket mer att sträva
efter än att låta hunden jaga en
boll fyrtioelva gånger och bli
uppstressad och flamsig?

IQ är en duktig apportör. Här apporterar
hon en trut på eftersöksträningen.
Foto: Mia Källberg

Nu undrar väl ni varför jag sitter
och skriver en massa strunt om
jägare, men det är inte det jag
vill få fram. De var bara en
grupp som jag kom att tänka på.

forts. Min hund och jag
Jag är själv en jägare, jag har
tänkt som en jägare efter att ha
vuxit upp i en sådan miljö där
hundarna inte aktiveras året runt.

är jag! Lek med mig!
Alla som skaffar hund, oberoende ras, måste ta sig i kragen
och åka till närmsta brukshundklub och aktivera sina
skyddslingar. Jag menar då alla:
Jägare, småbarnsföräldrar,
medelålders, bönder… Ja, precis
alla som går och skaffar sig en
hund för att den är vacker, tuff
eller gullig… den har ett användningsområde också.
Eller varför inte bara träna lite
hemma så som att gömma
köttbullar eller annat gott, då får
den sin belöning vid lyckat uppsök. Matte är både glad och ger
den favoritgodiset.
IQ blir helt tom I bollen efter att
ha tränat sök tio minuter! Då vill
hon vila… psykisk utmattning
kallar jag det.
Men hur ska vi som medlemmar
i en klubb kunna locka till oss
fler hundägare som inte förstår
eller vet sin hunds bästa?
Den som sitter inne med ett
förslag, gör er hörda!

Vad händer då? JO, när vi satt
och åt under min barndom ( även
nu när jag hälsar på hos mina
föräldrar ) så rätt som det var
försvann smörgåsen ur handen in
i stövarens mun. Ibland när man
var i ett annat rum så hörde man
skrapljud. En tax satt då på
köksbordet och åt knäckebröd
från brödfatet som inte var borttaget. Var det någon som sade åt
hunden/hundarna? Ja så klart,
men ingen tränade in att det var
ett felbeteende!
Men vi har fler exempel, tänk på
de som ser en valp, faller för det
söta ansiktet med den skära
nosen och inte tänker på konsekvenserna. Den växer och om
den inte får träna valplydnad vad
händer då? Den blir en helt
omöjlig unghund. Hur lätt är det
att träna in fason på en envis
unghund som tror att den får
göra vad den vill…
Nu kom jag helt bort från ämnet
som den här artikeln ska handla
om, min långhåriga weimaranertik IQ.

Först och främst är hon en jakthund men också en otroligt rolig
kompis att träna på klubben med.
År 2006 tränade jag allmänlydnad med henne då jag precis
hade köpt henne som 1-åring av
uppfödaren.
Men först gjorde jag henne till
SVCH (Svenskt ViltspårschamSVCH Yellow Eye:s IQ
Foto: Karin Ström
pion). Under sommaren 2006
tränade jag mycket apportering i
De hundar som inte aktiveras
alls blir inte några roliga hundar. olika sjöar, släpspår och även
De skäller, hoppar och småbits. lydnad hemma. I september
De vill ha uppmärksamhet: Här startade jag henne i eftersök-
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sprov då hon fick högsta poäng,
10, på släp och en 7:a i vatten i
unghundsklassen. Under senhösten tränade jag lydnad och
apportering.
Däröver ställde jag ut henne och
jagade på sensommaren.
Under vintern blev det inte så
mycket träning, lite allmänt bara,
eftersom jag fick en dotter strax
innan nyår.
Provade på lite drag också när
snön låg på backen. Men det är
dags att införskaffa ny dragsele
inför den här vintern för den var
för kort över ryggen åt stackars
gängliga IQ.
Under våren 2007 har jag gått på
både Spårkurs med Lena
Sahlestedt och på Tävlingslydnadskurs med Yvonne Höglund.
Båda är så väldigt duktiga och
kompetenta. Fantastiska människor med humorn på de rätta
stället.
Däröver har jag tränat släpspår
och vatten, gått på utställningar
och gjort ett eftersöksprov nu i
sommar och även lite fältträning.
Nu funderar jag på vad vi ska gå
för kurser i höst men däremellan
är det mer eftersöksprov, fältträning och senare i höst fältprov
om hon först såklart klarar
eftersöket.
Den 26 Augusti är det Jaktsäsongen som börjar och då blir
det full fart i vassruggar och
öppet vatten med min tjej.
IQ är en helt underbar tik som
anpassar sig snabbt efter mina
krav. Hon är lättlärd och passionerad i vad hon än gör.
Så varför inte ha en jakthund och
en brukshund i en och samma
ras? Det är som att slå två flugor
i en smäll…

Besök gärna IQ:s hemsida!
Http://hem.passagen.se/tallasen_77

Tack till våra sponsorer
Ett jättestort tack till våra sponsorer som till tävlingar skänkt priser
eller annonserat i vår tidning.
Prisbordet med priser till alla deltagande på våra tävlingar har varit mycket uppskattat hos
de tävlande.
Vi bugar och tackar och hoppas ni återkommer nästa år:

OKQ8 Heby

Intervet AB

www.okq8.se

www.intervet.se

B. Helgessons Skog & Fritidsprodukter
Transferprint

Sportringen i Heby

www.transferprint.se

Gunnars Hund & Katt
TassIT

www.tassit.se

Arkitektkopia

Rogers Allservice

www.arkitektkopia.se

Fostra Din
hund, gå kurs
på Heby BK,
eller få en
egen
Marmaduke!

www.
unitmedia.
com/
comics/
marmaduke
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www.gunnarshundochkatt.se

www.rallservice.se

AdLibris

www.adlibris.se

Utbildning
När nu tidningen kommer i din hand har flera kurser redan startat men det finns fortfarande chans att delta på
följande temadagar:

TEMADAGAR
Under hösten anordnas olika temadagar för klubbens medlemmar.
Flera är utan förkunskapskrav!
Beteende, fostran & ledarskap
Instr. Marie Sverin Temakväll + dag. Teorikväll - Föreläsning 16 okt 18.30-21.00 + praktiska övningar
21 okt 9.00-14.00. Max 5 ekipage, 300:- för båda tillfällena. Det går bra att vara med utan hund,
föreläsning: 50:-/person och då också som åskådare vid de praktiska övningarna.
Inkallning & gå fint Temadag – lär hunden att komma på inkallning och att inte dra i kopplet. Max 6
ekipage, 300:-. Datum kommer då minst 3 anmält sig
Rallylydnad
Temadag - Lär dig nybörjarskyltarna, bygg bana och börja träna med din hund.
Teori blandat med praktik. Passar alla hundar, övningarna genomförs med kopplad hund. 300:-/
ekipage. 16 sep 9.00-15.00.
Instr. Carolina Pettersson

Spår -”På spåret”
Instr. Marie Sverin Temadag - Vad är ett spår? Hur läggs spåren på tävling? Vad har väder och vind
samt markför-hållande för betydelse? Lär dig kompassen. Lär dig gå spår med din egen hund.
Teorikväll 18 sep 18.30-21.00 + praktiska övningar 23 sep 17.00-ca 19.30, 30 sep 17.00-ca 19.30 och
20 okt 10.00-13.30. Max 6 ekipage, 100:-. Även deltagare utan hund, gratis! Efter avslutat utbildning
kan du bli uttagen som spårläggare vid klubbens tävlingar.
Sök
Instr. Lena Salestedt och Göran Hawée Temadag - Lär dig grunder och termer för att träna sök, praktisk
övning för alla med hund men också som figurant. Max 7 ekipage, 300:-. Datum kommer då minst 4
anmält sig.

Temadagar för:

Anmälan till:
Yvonne Höglund
tel. 0292-311 22
e-post: yvonne@tassit.se

Freestyle, Tävlingslydnad och Klicker & Aktivering
fick vi ställa in då det var för få intresserade men de
kan anordnas igen då minst 3 anmält sig! Gör slag i
saken och maila in din intresseanmälan NU! Eller
prata med dina hundvänner och anmäl er
tillsammmans. Det är kul att gå på kurs!!!
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LYDNADSTÄVLING
Klass I - III
Söndagen 23 september

Välkommen !
Det kan gå bra att efteranmäla sig.
Priser till samtliga startande!
Servering

Sträck på er, ni instruktörer
som höll kurs i våras!
Vid avslutningen på vårens kurser
fick deltagarna fylla i en kursutvärdering.
22 st gjorde det och av dessa ville
20 gå kurs igen och 2 kanske. Alla
var positiva och kurserna hade i
allra högsta grad uppfyllt deras
förväntningar. Det betyder att alla
instruktörer ska ha ett extra stort
tack och beröm!
En deltagare på valpkursen skrev:
”Har tidigare gått valpkurser på
annan klubb men tycker att denna
kurs varit bäst”!
Tack till er som jobbat!

Yvonne Höglund

Utbildningsansvarig

?

?
Grand Danoistiken Mini
hälsar på Dvärgpinschervalpen Devil.
TÄVLING: Vad säger hundarna? Skicka in ditt förslag till
redaktionen (se e-postadresser sid 3). Bästa bidrag belönas
med något gott till hunden och presenteras i nästa nummer
av RRR-apport.

Fungerande kopiator önskas till klubben.
Vet du någon som är på väg att slänga en fungerande kopiator?
Vi tar tacksamt emot den! Kontakta redaktionen (se sid 3).
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Sponsring Heby Brukshundklubb
Vi har fått möjlighet att samarbeta med Aktiva Upplevelser i Västerås, genom att tipsa
företag om Aktiva Upplevelsers tjänster. Aktiva Upplevelser ordnar firmafester, kundevent
och har samarbetsbanor där arbetsgruppens kommunikation och samarbete kan belysas och
utvecklas.
Det vi gör är att tipsa företag om att de kan stödja Heby brukshundklubb genom att beställa
t.ex. firmafesten genom Aktiva Upplevelser. När sedan företaget beställer så uppger de
kod: Heby Brukshundklubb och Aktiva Upplevelser betalar ut 10% i provision.
Aktiva Upplevelser kan leverera i hela Sverige.
Ex. Hundägaren Kalle jobbar på företaget XX AB, de ska ha en fest för de anställda den 29
juni. Kalle tipsar XX AB om att de kan stödja Heby Brukshundklubb, XX AB ringer Aktiva
Upplevelser, uppger kod Heby Brukshundklubb och beställer en aktivitet för 15.000 kr, de
ska också sova på hotell för 12.000 kr.
Aktiva Upplevelser kan boka hotell åt XX AB men tjänar inget på det så Heby
Brukshundklubb får ingen provision på hotellkostnaden.
När XX AB betalar så skickar Aktiva Upplevelser ut 1.500 kr (15.000 x 10 % = 1.500) till
Heby Brukshundklubbs kassa.
Det är väldigt viktigt att beställaren uppger koden Heby Brukshundklubb!
Titta gärna in på hemsidan: www.aktivaupplevelser.se
Telefon till Aktiva Upplevelser:
Kontoret: 021 - 44 80 858, Anders Pettersson: 0731 - 81 61 29

Mental beskrivning av
Hund

”MH”
Anordnas på Heby BK
Lördagen den 27 oktober
Anmälan din hund genom att
skicka in hundens fullständiga
namn, reg.nr och födelsedata, samt
ditt namn och telefonnummer till
marieteams@hotmail.com
Marie Sverin Tel. 0704-193092
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Heby BK på Harbo marknad
Text och bild: Karin Ström

Rallylydnad
Det var Marknadsdag i Harbo på Juni månads sista dag då Yvonne Höglund samlade ihop ett gäng från Heby BK och åkte
dit med ett mål i sikte; Att göra reklam för
Heby BK och att visa publiken vad Rallylydnad är då det är en ny Hundsport i
Sverige och som introducerades i klubben
för bara cirka ett halvår sedan.

tränar de Rallylydnad på klubben.
Med tre till fem meter mellan skyltarna och
även uppställda koner på banan så såg det
hela ut att bli en väldigt fartfylld lydnadsgren. Och med ett namn som Rallylydnad

Många ville få en förklaring av denna nya märkliga
hundaktivitet.

Publiken fick även prova på själva att gå
runt banan med sina fyrfota vänner.
Strax innan klockan 11 var de där, Mia
Bohman, Yvonne, Carolina Pettersson och
Margareta Arvidsson och ställde i ordning
skyltarna till Rallylydnadens bana. Alla

trodde jag att det ska gå fort och på tid
men där hade jag fel. Rallylydnad är en
blandning av vanlig var-dagslydnad, agility
och freestyle där samarbete och glädje är
motivationen för ekipagen.
Skyltarna placeras till höger om förarens
väg utom de som anger byte av
färdriktning. De ska placeras mitt framför
föraren.

Skyltarna kan ibland se ganska kluriga ut.

Carolina och Pripps i full koncentration.

Träningsgänget från Heby brukshundklubb.
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forts. Heby BK på Harbo marknad
Från klockan 11 och till klockan 13 på
eftermiddagen hade de en uppvisningsbana
uppställd. Närmare 40 stycken kom och tittade under de två timmarna, många frågor
ställdes och en och annan ville prova på att
gå banan själv med sin hund.
Skyltarna innehåller bilder och text där
varje skylt beskriver ett visst moment som
ska utföras av ekipaget.
Man får som förare hela tiden prata och
uppmuntra sin hund under hela banan och
momenten.

Banorna går att variera i det oändliga med de totalt 50
skyltarna. Carolina och Pripps har ett jättebra samarbete
vilket de fått delvis genom att göra något som båda tycker
är så roligt.

Med uppmuntran, kommandon, godis och
mycket kontakt gick de med sina hundar
Rallylydnadsbanan runt. Ekipagen följde
skyltarnas direktioner från Start tills de
kom till Mål. Och det tog inte lång stund för
de duktiga förarna med hundar att ta sig
dit.
Rallylydnad kan tränas av vem som helst
som vill aktivera sin hund och vill uppnå ett
kärleksfullt och glädjande samarbete.
Och under själva banan och momenten ska
det just utstrålas glädje och samarbete av
både förare och hund. Om till exempel
hunden inte viftar på sin svans så blir det
poängavdrag.
Föraren får inte ge hunden några tillrättavisanden eller höja rösten så att hunden
blir illa till mods. Det hela handlar om
förighet, kontakt och samarbete och med
rally menas det just glädje.
Det var roligt att se på när Yvonne och de
andra tjejerna visade hur Rallylydnad går
till. Det tyckte även publiken som med
leenden på läpparna fascinerat tittade på.
Och en del blev mer nyfikna och ställde
frågor om den nylanserade hundsporten.
Nu får vi hoppas att några ur publiken tar
mod till sig och kommer till Rödje på BK
och anmäler sin hund till någon av våra
kurser.
Nya medlemmar som vill ha roliga och lustfyllda stunder med sina fyrfota vänner, kan
vi inte få för många av.

Det var Charles Kramer, kallad Bud, som
även var initiativtagaren 1984 till agilityn,
som under år 2000 utvecklade Rallylydnaden.
Yvonne visade upp sina hundar Cleo och
Nessie´s färdigheter medan Mia hade sin
egna hund Wilma och en “lånehund” vid
namn Troll. Margareta hade sin King
Charles Spaniel-tik Jänta på 1,5 år med sig
medan Carolina kom med sin korthårscollie En stor tacksam kram till Yvonne, Mia,
Carolina och Margareta som ställde upp och
Pripps.
gjorde reklam av Rallylydnaden och Heby
Brukshundsklubb på Harbo Marknad som
gick av stapeln sista dagen i Juni månad.

Genom att träna rallylydnad får du en mycket uppmärksam
och glad hund vilket premieras på tävling. Viftar inte
hunden på svansen så blir det poängavdrag!
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Vad kan den här skylten
betyda? Vill du också lära
dig och din hund mer om
rallylydnad? Då är du
välkommen att anmäla dig
till kurs på Heby
brukshundklubb.

Lär känna en klubbmedlem
Text och bild: Karin Ström

Maria Olsson,
40 år och bosatt i
Vittinge har jag
fått nöjet att lära
känna genom
Heby Brukshundklubb.
Jag tog tillfället i
akt att intervjua
henne en dag när
vi träffades för att
träna ihop. Jag
tycker det är en rolig sak att lära känna våra
medlemmar genom att få läsa i RRR- apport om
olika hundmänniskors liv med sina fyrbenta vänner.
Vi är ju ändå en “stor familj“ som ibland träffas
för att vi alla har ett gemensamt mål: Att träna
våra hundar!
Maria, även kallad Mia, medlem i Heby Brukshundklubb sedan våren 2007 har just nu två Curly
Coated Retriever som är mor och son.
Curlyn kommer ursprungligen från England och
är en ganska ovanlig ras då det i Sverige endast
finns ett 400-tal.
Människor som inte har träffat en Curly tidigare
tror oftast att det är en blandras, men det är det
inte. En annan fråga som Mia ofta får är undran
om den fäller: Jo, den fäller som de flesta andra
hundar.
Mia växte upp med Labrador och Golden Retriever i familjen och har även själv haft en
Chesapeak Bay, retriever och en Rhodesian
Ridgeback.
I höst tänker hon eventuellt ta en tredje och sista
kull på sin curlytik under kennelnamnet
Hayabusa´s, så i vinter blir det nog fullt upp med
valpar i hemmet. Om hon bestämmer sig för att
inte para så ställer hon sig också undrande inför
frågan om vinterns projekt. Det blir troligen att ta
det lugnt och skönt.
Mia tycker själv att hon är ganska lat och det här
med träning går i vågor. I kortare perioder tränar

hon rätt intensivt, ett par eller tre gånger i veckan
men sedan kan det gå flera månader utan någon
som helst träning.
Hon säger sig själv vara typiskt en sådan som
måste gå kurs för att “ ta sig i kragen “.
Under vår och sommar har hon gått Tävlingslydnadsklass 1 med Yvonne Höglund som instruktör.
Mia tycker att det var en sådan givande kurs så
att hon verkligen har fått upp ögonen för det här
med Lydnad. Något som förut faktiskt inte alls
tilltalade henne. Förr var det bara apportering
som gällde.
Hon vill absolut gå fler kurser då det är både
roligt, stimulerande och socialt. Sedan var det ju
det här med att “ta sig i kragen“.
Hon fortsätter gärna som medlem på Heby Bk,
och just nu finns det kurser som Mia verkligen
vill gå på med sina hundar.
Hon ska även under hösten vara en hjälpande
hand under Allmänlydnadskursen.
Men vad gör hon när hon inte tränar med sina
hundar då?
Jo, hon är farmaceut, det vill säga att hon ger råd
om läkemedel. Annars umgås hon med vänner
eller bara latar sig.
Med sina hundar tävlar hon i Jaktprov, Workingtest och även nu i Lydnad. Vi får se henne den 23
september på vår egen Lydnadstävling i klubben.
Spännande ska det bli!
Mia och hennes sambo har för närvarande inga
andra husdjur men när de flyttar till ett hus så vill
hon gärna ha en katt som ligger och spinner i soffan. Det finns inget mysigare än en spinnande
katt tycker Mia. Förutsatt att inte hundarna
försöker äta upp den innan den ens lagt sig till ro!
Besök gärna Mias hemsida:
http://hem.passagen.se/blucky
Nu har ni fått en inblick i Mias värld, jag hoppas
det gav er en stunds förnöjsam läsning.
Om det är någon annan som vill tänka sig att
ställa upp i en intervju i kommande nummer så
hör av er till Yvonne eller mig. Vi blir mer än
tacksamma!
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Välkommen till medlemsmöte!
Kom och gör Din röst hörd, var med och ta beslut i Din lokala
brukshundklubb.
Ta med dig denna dagordning. Fika serveras!

Dagordning för Heby Brukshundklubb Medlemsmöte Torsdagen den
13/9 2007 kl.19.00 i Klubbstugan Blå Mörkret
1. Mötets öppnande.

”Var är alla
människor
ikväll?”

2. Val av ordförande för mötet.
3. Styrelsens val av sekreterare för mötet.
4. Val av 2 justerare och tillika rösträknare.
5. Fastställande av röstlängd

”Jag vet inte! Jag
blev lämnad helt
ensam!!!”

6. Fråga om mötet stadgeenligt utlysts ?
7. Fastställande av dagordning.
8. Rapporter:
a) ekonomi, Kostnadsersättningar ?
b) klubbstugan/område/almanackan
c) distriktet
d) bingolotto
övriga rapporter

”Dom är ju på
medlemsmöte på vår
klubb!!!! Undrar vad de
kommer hitta på för
skoj för oss?”

9. Kommittéer och sektorer
a) utbildningssektorn
b) tävlingssektorn
c) köks- och festkommittén
d) lägerkommittén
e) PR-infokommittén
f) agilitykommittén
g) rasutvecklingssektorn, Inoff. Utställning ?
h) redaktionskommittén, Merittavla, utformning ?
10. Övriga frågor.

”Bra, då gör de i
alla fall något
nyttigt!”

11. Mötet avslutas.
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”Med min erfarenhet
vet jag hur viktigt det
är att de går på de
där mötena!”

Här kommer de kommentarer som togs upp
på domarkonferensen i Västmanland, i förra
numret tog vi upp Bruksreglerna och i detta
nummer tar vi upp Lydnadsreglerna.
Oklarheter? Fråga gärna Göran Hawée 0292305 65 eller e-post paulsenhawee@telia.com
Svenska Brukshundklubben
Westmanlandsdistriktet
Antal deltagare: 57 st (inkl podiet)

Minnesanteckningar från Domar- och
tävlingsledarkonferensen 2006-12-03
Först en rättning, i förra numret av RRRapport blev bilden ”Exempel på ”påsläpp”
felaktig,
Så här ska den vara:
Spåret
Exempel på ”påsläpp”
”Tänkt linje”
5m

5m

Påsläppspunkt

**************************************
B. Genomgång av från 2007-01-01 gällande
lydnadsprovsregler enl nedan.
Bestämmelser för lydnadsprov
Anm: Siffrorna nedan hänvisar till resp pos. i
regelboken!
4. Ny text om redovisning.
6. Ny text om registrering av utlänsk hund.
Vaccinationer..: Ny text för utlänsk hund.
7. Smittsamma sjukdomar..: Ändrad rubrik och
”senaste tid”.
Mentalitet..: Nytt avsnitt med olika direktiv.
Valpar..: Nytt avsnitt om valphantering vid prov.
Kastrerad hanhund/tik..: Har fått eget avsnitt med
kompletterande text.
8. Oacceptabelt beteende..: Avsnittet har flyttats,
var tidigare avsnitt 15. Inga ändringar.
9. Anmälan och avgifter..: Ändrad direktiv om
anmälning till förannonserat prov och för ”Driv in”prov.
Force majeure : Nytt avsnitt med olika
bestämmel-ser och direktiv att beakta vid prov och
tävlingar.

10. Protest och besvär..: Ändrad text om
protestmot domslut samt hur en protest skall
inlämnas.
11. Maximering av antalet deltagare/Lottning..:
Helt nytt avsnitt med direktiv om domarens
arbete, begränsning av deltagare samt återbud.
12. Ansvar/Förarens skyldigheter..: Ändrad rubrik
Ny text med regler för föraren samt SKK
direktiv om deltagares uppträdande i allmänhet,
vid provtagning och om veterinärintyg.
13. Poäng-/ betygsskala, Gult resp rött kort..:
Ändrad rubrik.
Gult resp rött kort..: Nytt avsnitt, se Elitklass.
Krav för godkännande mm..: Ny delrubrik, inga
textändringar.
Internationellt lydnadsprov Elitklass..: Ny
delrubrik, textändring se Elitklass.
Lydnadsdiplom/titel..: Ny deltitel. Avsnittet
flyttat från annan tidigare plats. Ingen ändring i
sakinnehållet.
14. Kommandoord/Handtecken mm..: Ändrad
rubrik. Nya direktiv om handtecken.
FRÅGA: Får hundens namn användas som
kommando?
Tävlingssektorns: Enligt reglerna är de angivna
kommandoorden. ”önskvärda”. Enligt
bruksreglerna är det OK att använda hundens namn
som lystringsord och utvecklande frågor om detta
har regeltolkats av CTS i Bh 4/97 och SBK Tp
avsnitt 11.2b sid 21 och 22. Där framgår det att vid
bruksprov anser CTS det tillåtet att använda
hundens namn som kommando, det kan ju vara
svårt för inblandade funktionärer att höra rätt och
hundar kan heta vad som hellst. Denna syn torde
kunna t v gälla även Lydnadsklassern. Huruvida
SKK anser detsamma torde endast bli klarlagt om
SKK vidtalas i frågan.
15. Hunds framförande..: Ändrad rubrik.
Nya direktiv om hundens utgångsställning och om
den uträttar naturbhov under provet samt
förtydligande text om bedömning vid överdriven
uppmuntran etc. Textförtydligande har gjorts vid
”risk för slagsmål” i gruppmoment.

Anm. Där har även digniteten på störningen
hundar emellan ändrats från ...”allvarligt stör
andra hundar.” till …”stör andra hundar”.
FRÅGA: Vilka moment underkänns vid
”rastning”?
Konferensens beslut: Logiskt att döma som
tidigare, d v s underkännt i helhetsintrycket vid
”rastning” under och mellan momenten och även i
momentet om det sker under ett moment.
Från SKK konferens: Viktigt att markera
tävlingsplanen och att hunden följer föraren mellan
momentet (”träning” ej tillåten). Tydligare
skrivning vid risk för hundslagsmål i
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gruppmomenten, se ovan.
Gult resp rött kort : Nytt avsnitt se Elitklass.
Tjuvstart..: Ny deltitel. Nya dierktiv i Elitklass.
16. Funktionärer..: Avsnittet har flyttats, var
tidigare avsnitt 11.
Domare..: Nytt om utlänsk domare samt
direktiv om domares tävlande (etniska reglerna)
och bruksdomares dömande.
FRÅGA: Kan domare döma träningskamrat ?
Konferensens beslut: Det är tillåtet.
Från SKK konferens: ”Sunt förnuft” ska gälla
avseende domare som ”tränat” hund visavi om kurs
förelegat.
Från SKK konferens:..forts
Vad gäller domares åtagande så har denne det övergripande ansvaret för provet och bör kontrollera
upp-lägget med TL innan tävlingen startar. Vidare
är ett ”tekniskt fel” ett direkt fel i provets
genomförande visavi rådande regelverk samt att det
är viktigt att skilja på ”tekniskt fel” och att ”göra
om” momentet.
Lydnadsprov Klass I
Utförande samt bedömningsanvisning.
”Allmänt”..: Text om hundens utgångsställning, hur
den skall föras och kopplets handterande infört före
första momentet.
1. Platsliggande..:
Bedömning..: Text om krav för högsta betyg
infört.
Uppläggning..: Direktiv om max antal hundar i
gruppen.

Från SKK konferens: Endast i yttersta nödfall
skall det vara färre hundar än min-antalet och
önskvärt att inte blanda klasser.
2. Tandvisning/Tillgänglighet..:
Utförande..: Text om bordsanvändandet ändrat.
Från SKK konferens: Momentet skall ej utföras i
grupp.
3. Linförighet..: Koff ändrats till 4 (+2).
Utförande..: Texten ändrad avseende hur hunden
skall föras och följa föraren samt prövas i olika
tempoväxlingar.
4. Fritt följ..: Momentet utgår!
4. Läggande..: Ändrad rubrik.
Bedömning..: Texten om början och slut justerad.
5. Inkallning..:
Utförande..: Ändrad text avseende TL direktiv.
6. Ställande..: Ändrad rubrik.
7. Apportering..: Nytt moment!
Utförande..: Ny text om momentets enomförande.
Bedömning..:Text om bedömning av momentet.
Från SKK konferens: Apporten får hållas med
valfri hand och ej röras på före kommandot.
Föraren skall stå rakt efter det hunden tagit

apporten. Lämpliga order från TL; ”Håll apport”,
”Kommendera”, ”Ta apport”.
8. Hopp över hinder..: Momentets utförande ändrats
till ”Stanna kvar -Hopp”
Utförande..: Ändrad text avseende momentets genomförande.
Bedömning..:Ändrad text avseende momentets
början och slut samt bedömning av momentet.
FRÅGA: Är det TL som kommederar föraren att
kommedera hunden att hoppa ?
Konferensen beslut: Det är lämpligt.
9. Helhetsintryck..:
Bedömning: Ändrad text om hänsynstagandet.
Lydnadsprov Klass II
Utförande samt bedömningsanvisning.
”Allmänt”..: Text om hundens utgångsställning
infört före första momentet.
1. Platsliggande..:
Utförande: Ändrad text om återgång till hundarna.
Bedömning: Ändrat när momentet är slut samt
infört text om krav för högsta betyg.
Uppläggning..: Direktiv om max antal hundar i
gruppen.
Från SKK konferens: Endast i yttersta nödfall
skall det vara färre hundar än min-antalet och
önskvärt att inte blanda klasser. Förarna återvänder
på ett led samtidigt till hundarna.
2. Fritt följ..:
Utförande..: Texten ändrad avseende hur hunden
skall föras och följa föraren samt prövas i olika
tempoväxlingar.
Bedömning: Ändrat när momentet är slut.
3. Läggande..: Ändrad rubrik.
4. Inkallande med ställande..: Koff ändrats till 2 (1)
5. Stående..: Momentet utgår!
5. Sändande med ställande..: Nytt moment med
koff 3.
Utförande..: Ny text om momentets
genomförande.
Bedömning..:Text om momentets början och slut
samt bedömning av momentet.
Från SKK konferens: Om föraren vill rikta
hunden skall det ske innan momentet börjar, annars
bedöms det som dubbelkommando DK. Hunden
skall gå rak in i rutan, kontakttagande med föraren
accepteras, betygsneddrag om hunden flyttar sig i
rutan. TL ger tid för inriktning, tar tiden i rutan som
räknas från förarens ”stå-mommando” och ger order
om avhämtning.
FRÅGA: Momentet är alltså slut när order ges om
avhämtning. Kan inkallning då ske ?
Konferensen beslut: Det är möjligt att göra men ev
betygsneddrag drabbar då ”Helhetsintrycket”, jmf
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direktiven ”Från SKK konferens” i anslutning till
”15. Hunds framförande” ovan.
6. Fritt hopp över hinder..:
Bedömning: Tillägg om bedömning vid återhopp.
7. Fjärrdirigering..: Momentet har bytt plats med
”Hopp.över hinder”.
Bedömning: Kompletterad text om förflyttning.
9. Helhetsintryck..:
Bedömning: Ändrad text om hänsynstagandet.
Lydnadsprov Klass III
Utförande samt bedömningsanvisning.
1. Sittande i grupp..: Nyttmoment med koff 2!
Utförande..: Ny text om momentets
genomförande.
Bedömning..:Text om momentets början och slut
samt bedömning av momentet.
Uppläggning..: Direktiv om max antal hundar i
gruppen.
Från SKK konferens: Respektera max 8 hundar i
gruppen. Endast i yttersta nödfall skall det vara
färre hundar än min-antalet och önskvärt att inte
blanda klasser. Förarna återvänder på ett led
samtidigt till hundarna.
2. Platsliggande..: Koff ändrats till 2 (-2)
Utförande: Ändrad text om återgång till hundarna.
Bedömning: Ändrat momentets slut samt infört
text om krav för högsta betyg.
Uppläggning..: Direktiv om max antal hundar i
gruppen.
Från SKK konferens: Respektera max 8 hundar i
gruppen. Endast i yttersta nödfall skall det vara
färre hundar än min-antalet och önskvärt att inte
blanda klasser. Förarna återvänder på ett led
samtidigt till hundarna.
3. Fritt följ..: Koff ändrats till 4 (+1).
Utförande..: Texten ändrad avseende hur hunden
skall föras och följa föraren samt prövas i olika
tempo-växlingar.
Bedömning: Ändrat när momentet är slut.
Från SKK konferens: TL bestämmer ordningen
för stegförflyttningarna. Stegen skall vara lika långa
åt alla håll. För högsta betyg skall hunden flytta sig
rakt bakåt.
4. Sättande..: Nytt moment med koff 3!
Utförande..: Ny text om momentets
genomförande.
Bedömning..:Text om momentets början och slut
samt bedömning av momentet.
Från SKK konferens: Inledande förflyttningen 10
m.
5. Inkallande med ställnade och läggande..:
Utförande: Texten ändrad avseende sträckans
längd.
Bedömning: Ändrat när momentet börjar samt
tillkommit text om bedömning vid uteblivet
stannande.

Från SKK konferens: Föraren får använda
”Stanna kvar” före lämnandet. Bedömning i
momentet avser
hundens vilja att åtlyda kommando, inte utefter
avstånd från resp markeringar.
6. Sändande med platsläggande och inkallande..:
Utförande : Ändrad sändningsriktning mot rutan.
Bedömning: Maxbetyg infört vid inriktning samt
anvisningar om betyg när hunden i rutan.
Uppläggning: Uppläggskissen ändrad.
7. Apportering och hopp över hinder..:
Bedömning: Ändrat när momentet börjar.
8. Apportering av metallföremål..:
Utförande : Direktiv om kastlängd infört.
9. Fjärrdirigering..: Koff ändrats till 4 (-1)
Utförande: Ändrat avstånd förare - hund.
Bedömning: Kompletterad text om förflyttning
samt hundens avslutande ställning.
Från SKK konferens: Föraren får använda
”Stanna kvar” före lämnandet.
10. Helhetsintryck..: Monentet har utgått !

Bestämmelser för lydnadsprov Elitklass.
Se bestämmelserna för Lydnadsprov Klass I-III.
Ändringarna är i princip dom samma.
En nyhet är dock värd att nämna.
13. Poäng-/betygsskala, Gult resp rött kort..:
Ändrad rubrik.
Gult resp rött kort : Nytt avsnitt ! Domaren har
försetts med dessa kort för att stävja förares
och/eller hunds uppträdande.
Tjuvstart..: Nya bedömningsdirektiv.
Internationella lydnadsprov Elitklass..: Ny delrubrik. Ny text om hunds minimiålder infört.
17. Hunds framförande..: Ändrad rubrik.
Gult resp rött kort, avser elitklass : Nytt avsnitt !
(I enlighet med FCI regelverk)
Anvisningar när och hur dessa kort skall tillämpas !
Från SKK konferens: Låt sunt förnuft råda vid
tillämpning av dessa bestämmelser. Korten är till
för att utåt visa att domaren har reagerat och varnat
föraren eller hunden.
1. Sittande i grupp..:
Utförande: Ändrad text om återgång till hundarna.
Bedömning: Ändrat när momentet är slut samt ny
text om hur handla beroende på hundarnas beteende
i gruppen.
Uppläggning..: Direktiv om max antal hundar i
gruppen.
Från SKK konferens: Endast i yttersta nödfall
skall det vara färre hundar än min-antalet och
önskvärt att inte blanda klasser. Förarna återvänder
på ett led sam-tidigt till hundarna.
2. Platsliggande i grupp i 4 minuter med störning..:
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Utförande: Ändrad text om nedläggande och
uppsättande av hundarna samt i vilken ordning .
Bedömning: Ändrat om momentets början och slut
samt max-betyg vid läggande och sättanden före
kommandon samt beroende på hundarnas beteende
under liggandet. Ny text om när risk för
hundslagsmål föreligger infört.
Uppläggning..: Direktiv om max antal hundar i
gruppen.
Från SKK konferens: Ordningen av nedläggandet
och uppsättningen innebär att samtliga hundar får
höra lika många kommandon innan den egna
förarens kommando. Omläggning av hund som lagt
sig eller nedläggning av hund som sätter sig före
kommando skall ej ske, får istället ett max-betyg.
TL bör informera om detta. Hundarna bedöms en
och en i läggandet och sättandet samt hur hårda
kommandon förarana ger. Ej mer än max-antal och
endast i yttersta nödfall skall det vara färre hundar
än min-antalet, önskvärt att inte blanda klasser.
3. Fritt följ..:
Utförande: Förtydligande text om hur hunden
skall följa föraren. Text om reglerade antal halter,
tempoväxlingar, vändningar etc är borttagen.
Från SKK konferens: TL bestämmer hela
momentets upplägg. Stegen vid strgförflyttningar
skall vara lika långa åt alla håll.
4. Stå, sitt och liggande under marsch..:
Utförande: Rutans mått är ändrade och text om
hur föraren skall utföra vinklarna har införts..
Bedömning: Maxbetyg infört vid missad position
samt ny bedömningstext om hund förflyttar sig i
positionen och hur vinklarna genomföres.
5. Inkallande med ställande och läggande..:
Utförande: Texten ändrad avseende sträckans
längd samt kommandot vid första inkallningen.
Bedömning: Ändrat om momentets början och
slut. Maxbetyg ändrat för ändrad ställning samt ny
text infört om hunds förflyttning kontra högsta
betyg. Maxbetyg ändrat, om hund ej stannar inom
gränsen och infört om den inte stannar alls.
Från SKK konferens: Bedömning i momentet
avser hundens vilja att åtlyda kommando, inte
utefter avstånd från resp markeringar.
6. Sändande med dirigering, platsläggande och
inkallande..:
Bedömning: Ny text om bedömning av hundens
vilja följa kommandon har infört samt direktiv för
högsta betyg om hundens rörelsen mot konen och
rutan.
Maxbetyg infört vid inriktning samt tydliga anvisningar om betygsättning när hunden är i rutan.
Uppläggning: Avstånd mellan utgångspunkt och
rutan angivet.
7. Apportering med dirigering,.:
Bedömning: Texten är omskriven och fått tillägg
om bedömning av hundens vägval och vid extra

kommandon. Ändrade max-betyg vid tappad apport
och tugg.
Uppläggning: Kompletterande direktiv vid val av
apport infört.
8. Apportering av metallföremål och hopp över
hinder..:
Bedömning: Texten är omskriven och fått tillägg
om ändrade max-betyg vid tappad apport och vid
tugg.
Uppläggning: Kompletterande direktiv vid val av
apport infört.
Från SKK konferens: TL överlämnar apporten till
föraren då ekipaget ställt upp i utgångsställning, d v
s då momentet börjat !
9. Vittringsprov och apportering..:
Uppläggning: Ändrade direktiv infört om överlämnande och hållande av apport till och av föraren
samt om förarens order till hunden vid utläggandet.
Bedömning: Anvisning om bedömning vid
kommando till hunden vid apporterna.
Uppläggning: Kompletterande direktiv om hur
apporterna skall vara beskaffade och hur de skall
läggas ut samt om max-tiden för hundens arbete.
Från SKK konferens: Ej turschpenna vid
märkning av apport.
10. Fjärrdirigering..:
Bedömning: Kompletterande direktiv om
bedömning avseende tempo och förflyttning samt
om ställning(ar) överhoppas.
Uppläggning: Ny direktiv om TL placering, om
linjen för placering av hunden samt antalet
ställningar som skall visas.
Från SKK konferens: TL skall ej se hunden, d v s
stå antingen bakom hunden eller mellan hunden och
föraren vid sidan om och alltid ha ryggen mot
hunden.
Övriga frågor
FRÅGA: Speciella anvisningarna i
Tävlingskalendern för när SBK anordnar
Lydnadsklassprov har tydligen utgått. Är det bara
SKK Lydnadsprovspestämmelser som gäller nu.
Tävlingssektorn: Det är rätt uppfattat.
FRÅGA: Räcker det med enbart medlemskap i
SKK för att tävla vid av SBK anordnat prov ?
Tävlingssektorn: Nej, medlemskap i SBK krävs !
FRÅGA: Kommer det att anordnas domar- och TLkonferens för uppföljning av de ändringar som
gjorts och för att samstämma domare och TL inom
en framtid ?
Tävlingssektorn: Det är avsikten.

Avslutning.

- 25 -

Apportering och kokt lever
Text: Yvonne Höglund

Apportering och kokt lever

någonting göras för att få en 100% säker
- eller, har du verkligen tillräcklig belöning för att apportering.
En kväll kokade jag lever till hundarna, vilka satt
motivera din hund i momenten?
som ljus på rad vid diskbänken medan levern
skars i munsbitar och självklart fick de smaka.
Ascii är lätt att motivera för att jobba, hon är
Jag stoppade ned några bitar i en burk och hällde
enkel att korrigera (visa rätt) och ganska mjuk,
nästan lite för mjuk, då hon lätt lägger på sig och på det goda spadet, sen tog jag med mig
apportbocken och Ascii ut på gräsmattan, hon
går ned sig om man visar minsta missnöjdhet.
visst mycket väl vad jag hade i burken. Vi ställde
Apportering är ett moment som innefattar en
upp i position, ”sitt kvar” och så slängde jag iväg
mängd små moment som hunden bit för bit ska
lära sig och som man så småningom länkar ihop apporten, kommenderade ”apport” samtidigt som
jag höll burken synligt och så tänkte hon en stund
till en helhet.
och sedan bar det iväg, greppa apportbocken och
Kanonbra moment att köra in med klicker.
kom tillbaka och in i position, ”loss” – ”duktig”
Svårigheten för Ascii kom då hon kom in med
apporten och sedan skulle sätta sig i position, då och så fick hon slicka i sig leverbitarna. Ingen
tappade hon all lust för ordet apport, och jag kan galopp men ändå rätt. Med säkerheten kommer
farten!
ju bara gissa att mitt missnöje lyste lång väg.
Dagen efter gjorde jag likadant och döm om min
Tipset jag fick var att jobba ännu mera med att
förvåning när hunden galopperar ut, greppar
sitta bredvid och hålla apport, att sitta framför
apporten och galopperar in!
hålla apport och bli visad in i position o.s.v.
Träna, träna och åter träna, det gick bra och Ascii
plockade även upp apporten mellan oss på några Där fick jag mig en tankeställare, tänk att det
goda verkligen har otrolig betydelse för hunden,
meters håll och kom och satte sig i position, till
slut utan ingångshjälp. Bra, då börjar vi jobba på jag som trott att korv, skinka, frolic duger gott,
att hämta och lämna av. Med husse som sprang ut men icke, när man har en gormét-hund!
Intresset för apportbockar, spårpinnar och allt
med apporten och satte sig på huk med ryggen
emot oss gick det lätt att runda honom och gripa annat som matte säkert vill ha har definitvt höjts,
då Ascii ofta kommer släpande på både det ena
apporten samt att komma in i position. Bra, då
och andra och levererar snyggt. Och då duger
borde hon också kunna plocka den från backen,
med husse som satt som förut men hade apporten vilken godis som helst eller bara en glad matte
och ett beröm – duktig hund.
på backen, greppade hon den glatt.
Där började fantasin tryta för att dela momentet Nu tränar vi vidare med andra apportbockar och
på nya platser för i LKIII är det många
ännu mer så vi började länka ihop det igen och
jobbade med olika belöningar, mat, glada tillrop, apporteringsmoment, hopp apport, metall och
boll, kamp, ”full fest” , för att höja motivationen vittringsapportering.
att vilja apportera med mer glädje och fart. Vi la
in konkurrens-apportering, med hjälp av Yla som
satt med husse snett bakom oss och fick på
kommandot hämta apporten i stället för Ascii
första gången, nästa gång fick Ascii hämta och då
höjdes intensiteten något, men ändå inte riktigt
bra. Det kändes fortfarande rätt osäkert.
Dessutom två tävlingar på raken med nollor på
apporteringen, vilket inte var roligt så nu måste
Banan är också jättegott och nyttigt!
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KM

Lördag 6 okt
Agility f.m.
Lydnad e.m.

Söndag 7 okt
Bruks

Nu ska det avgöras, vem blir årets klubbmästare i Agility, Lydnad och Bruks?

Lördagen 6 oktober inbjudes Heby BK:s medlemmar
till klubbmästerskap i Agility (f.m.) och i Lydnad (e.m.).
Söndagen den 7 oktober inbjudes Heby BK:s medlemmar
till klubbmästerksap i Bruks.
Statuter för KM i agility presenterades i förra numret av klubbtidningen.
Här nedan presenteras statuter för KM i lydnad och bruks.
Enbart ett KM arrangeras vilket genomförs under hösten varje år.
Tävlingen ska ta fram en klubbmästare i appellklass=Lilla Bruks KM och en i bruksklass=Stora Bruks KM.
Klubbmästare en i lydnadsklass I=Lilla Lydnads KM och en i klass II-elit=Stora Lydnads KM.
Lydnadsklasserna genomföres enligt officiella regler, resultaten kvoteras.
Lilla Bruks KM genomföres enligt officiella regler i Akl-spår.
Stora Bruks KM arrangeras i spårhundsgruppen, där spåren genomföres enligt appellklass men med en
spårlängd om ca 500 m. Spåren skall vara icke förarspår.
Alla ekipage tävlar resten av specialen samt lydnaden i den klass som man officiellt hör hemma.
Resultaten kvoteras inom respektive klass. På följande sätt:

Lägre klass

Högre klass

Elitklass

Summa lydnad:

300

280

300

Summa specialen:

90

110

110

Summa huvudmoment:

50

50

50

Summa

390

390

410

Om flera tävlande får samma poäng är det huvudmomentet som är avgörande.
Proven genomförs enligt endomarsystem.
Anmärkningar:
För deltagande i lydnadsklasserna skall hund som inom bruks är uppflyttad till lägre klass ej få starta i
lydnadsklass I utan blir automatiskt uppflyttad till lydnadsklass II.
Löptikar har rätt att delta men får av praktiska skäl gå sists.
KM priserna delas ut i samband med årsmötet.
Anmälningstid: 7 dagar före provet.
Anmälningsavgift: Medtag ett pris till prisbordet värt minst 25 kr per start.
KLUBBEN BJUDER ALLA DELTAGARE OCH FUNKTIONÄRER PÅ LUNCH!
Välkommen med Din anmälan:
Bruks: Susanne Thornlund tel. 0224-602 11 eller via mail: susannet63@hotmail.com
Lydnad: Yvonne Höglund tel. 0292-311 22 eller via mail: yvonne@tassit.se
Agility: Karin Johansson tel. 0224-913 30 eller via mail: karin.johansson@heby.se
Funktionärer: Susanne Thornlund tel. 0224-602 11 eller via mail: susannet63@hotmail.com
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Heby Brukshundklubb

Sid 1 (2)

Protokoll från Medlemsmöte 2007-06-17.
Plats: Klubbstugan Rödjebro Tid 19.00

Harbo 2007-06-19

1. Mötet öppnades av klubbens ordförande.
2. Val av ordförande för mötet. Till detta valdes Marie Sverin.
3. Styrelsens val av sekreterare för mötet - Göran Hawée.
4. Val av två justeringsmän. Till detta valdes Annika Boström och Cecilia Deckel.
5. Fastställande av röstlängd gjordes genom upptecknande av speciell närvarolista.

/.

6. Fråga om mötet stadgeenligt utlysts. Detta har gjorts i klubbtidningen som utkom i god tid före mötet
vilket godkändes av mötet.
7. Godkännande av dagordningen. Mötet beslutade att föredragen dagordning godkändes.

/.

8. RAPPORTER;
a) EKONOMI: Ordf meddelar: Kassa (Köket o RUS) och Pg (Tävling): F n snabb omsättning p g a aktiv
verksamhet varför dagsläget ej är relevant att redovisa. Bankgiro (rörligt): 9638:-, Bankkonto (bingolotto):
61765:b) KLUBBSTUGAN: Ordf informerade än en gång om formerna för hyran av stugan samt önskar att det vore bra
om någon kunde ansvara för att städning blir kontrollerad och ev utförd inför uthyrning av RÖDJE IF.
OMRÅDET, Gräsklippning och trimning utförs nu regelbundet på tillsägelse av ordf. Kostnad 500:- / gång. På
Annika B.-s fråga om kostnaden uppgav ordf att det är ca 100:- mer / gång än förra året.
ALMANACKAN: F n finns endast våra egna aktiviteter noterade fram till första helgen i juli.
c) DISTRIKTET: Ordf var ej närvarande vid distriktets senaste ordförandekonferens och inget protokoll finns ännu
utsänt. Konstateras dock att mer folk behövs till Bruks-SM 2008. En lista finns på anslagstavlan att notera sig
på. På fråga om vilken hjälp som behövs föreslogs att listan struktureras så att detta framgår.
d) BINGOLOTTO: Ordf meddelar att en del pengar kommer in succesivt p g a de sålda prenumerationslottern.
e) ÖVRIGA RAPPORTER: Ordf framhöll att det är önskvärt att nya medlemmar sänder sina personuppgifter via
E-post till kassören – adressen finns i klubbtidningen. Information om detta finns även på klubbens H-sida.
9. KOMMITTÉER och SEKTORER;
a) UTBILDNINGSSEKTORN HUS: Ordf informerar om att nästan alla kurser är klara. Den kvarvarande utom
Allmänlydnadskursen blir klar 21/6 (2 ggr kvar).
b) TÄVLINGSSEKTORN TS: Ansvarig Marie Sverin. meddelar; Av 17st + 2 utnyttjade reserver kom 12 ekipage
till start vid skyddsprovet 10/6 varav 10 st fullföljde. Alla gjorde ett bra arbete. Till spårproven 7-8/7 är många
anmälda. Ca 12 kommer att få starta i varje klass (Elit lördag samt Lägre och Appell söndag). Funktionärer av
alla slag behövs. Lördag kväll anordnas grillafton.
c) KÖKs- och FESTKOMMITÈEN: Ordf meddelar att ansvarig nu är Anki Nyzell och att det alltid behövs mer
hjälp vid olika evenemang. Anki tar upp frågan om hur man vet vilka som får äta utan kostnad vid prov och
tävlingar – vid senaste tillfället (skydds) var det uppenbart att många åt ”gratis” än vad antalet funktionärer var.
Föreslogs att lista på funktionärer vid proven skall lämnas till köket fortsättningsvis.
d) LÄGERKOMMITTÉN: Ordf informerade om att årets läger genomföres bra och att ekonomin blev utan
underskott. Det är också skrivet om lägret i klubbtidningen.
e) PR-INFO KOMMITTÈN: Ordf meddelar att sponsorbrev gått ut till 85 företag i Heby kommun. Många svar
har inkommet. Bl a från ”Sportringen” i Heby som erbjuder rabatt på kläder till medlemmar. Ex på andra
sponsorer finns i klubbtidningen. Klubben är engagerad i ”Fest i Heby” V27 med Agility på måndagen och
”Rallylydnad” på onsdagen samt spårproven lördag och söndag, alla aktiviteter vid klubben. Aktiviterna är
också påannonserade i ”Flygbladet”.
f) AGILITYSEKTORN AS: Ansvarig Karin Johansson meddelar att 7 st deltar i en kurs som slutar i juni samt att
hinder etc planeras att underhållas.
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Heby Brukshundklubb

Sid 2 (2)

Protokoll från Medlemsmöte 2007-06-17.
9. KOMMITTÉER och SEKTORER…forts:
g) RASUTVECKLINGSSEKTORN RUS: Ordf informerar om att en kvälls-MH genomförts – ytterligare 3 st
genomföres juni/juli (26/6, 3/7 och 10/7). Hösten program ej klart, skall träffas om detta inom kort. Sekr
meddelar att andra rasklubbar med avtal med SBK hör av sig om att få genomföra MH vid vår klubb med vår
materiel. Skall diskuteras inom RUS hur detta skall bemötas.
h) TIDNINGSREDAKTIONEN: Ansvarig Marie Sverin meddelar att ny ansvarig ihopsättare av manus söks liksom
utlämnare av klubbtidningen. Vidare meddelas att uteblivna utskick beror på problemen vid inbetalningen av nya
medlemsavgifter, se ”ÖVRIGA RAPPORTER” ovan.
10. ÖVRIGA FRÅGOR: Sekr Göran H. tog upp en fråga från senaste styrelsemötet angående principen för
kostnadsersättning för medlemmars resor vid funktionärsuppdrag för klubbens räkning. Det senaste beslutet som finns
är från Medlemsmötet 2006-04-18 där det under ”§ 7 2006 Rapporter a) Ekonomi” fastslås följande, citat: ”Beslut:
Klubben står för bensinkostnaden när klubbens funktionärer åker till och från klubbens arrangemang (dock ej
förtroende uppdrag) med egen bil. Aktuellt kvitto skall skickas till kassören. ” slut citat. Beslut föranleddes av ett
förslag från styrelsen: citat ”Styrelsen har ett förslag till medlemsmötet om att höja bensinersättningen från dagens
13:-/mil till skattemyndighetens skattefria avdrag, vilket idag är 18:-/mil” slut citat. G.H. anser att beslutet att ej
ersätta medlemmar för resekostnader vid ”förtroendeuppdrag”, vilket torde beröra valda styrelseledamöter etc vid
resor till möten etc där de skall deltaga inte är rättvis eftersom även dessa personer har faktiska utgifter vid resor till
sina olika uppdrag. Vidare kan konstateras att ovannämnda beslut är otydligt avseende vad som menas med ”klubbens
arrangemang” samt inte fastslår någon bestämd ersättning/mil som styrelsen önskade utan endast nämner att ”klubben
står för bensinkostnaden” vilket med fri tolkning bör vara det för resdagen gällande literpriset. G.H. anser att frågan
sannolikt med dagens bensinpris har viss betydelse för ett urval av medlemmar med begränsad ekonomi och som
gärna skulle vilja hjälpa till i olika sammanhang och föreslår att frågan om kostnadsersättning åter tas upp för
prövning och beslut vid kommande medlemsmöte.
En livlig diskussion om vad som bör gälla uppstod p g a olika ståndpunkter mötesdeltagare emellan.
Det beslutades att förslag med utförliga motiveringar skall inlämnas till styrelsen före manusstoppet 1/9-07 för nr 3 av
klubbtidningen för senare behandling och ev beslut under särskild punkt vid nästa medlemsmöte 13/9-07.
10. Mötet avslutades av Ordförande.

Hur noga läser du RRR-apport?
Vid pennan…

Justeras:
(Denna tass räknas också!)

Göran Hawée
Sekreterare

Marie Sverin
Ordförande

Justeras:

Justeras:

Annika Boström

Cecilia Deckel

Tävling!
Hur många tassar hittar du i tidningen?
Det ska vara en grå tass med svart kontur.
Första rätta svaret belönas med en godispåse
till hunden att avhämta på klubben vid
överenskommet tillfälle samt vinnaren
namnges i nästa nummer av RRR-apport
Mail: yvonne@tassit.se
Det går bra att ringa också: 0292-311 22

- 29 -

Förslag att ta ställning till på medlemsmötet 13 sep-07.

FÖRSLAG TILL RESEERSÄTTNING VID UPPDRAG INOM HEBY BK.
Klubbmedlemmar i Heby BK som kallas till Uppdrag vid av klubben arrangerade Verksamheter skall
erbjudas ersättning för resor mellan bostaden och aktivitetsplatsen (erna) med ett belopp på maximalt
18:- / mil. Resenären har dock rätt att själv bestämma en lägre ersättning eller ingen alls. Likaså skall
samåkning samt nyttjande av samma funktionär till flera olika funktioner inom samma arrangemang
eftersträvas. Ersättningsansökan görs på av kassören upprättad blankett och kan inlämnas på upp till
årsbasis dock senast 31/12 varje år. Varje reseräkning skall attesteras av den vid årsmötet eller av
styrelsen tilldelats funktionsansvaret avseende styrelsen, sektorer och kommittéer.
Uppdrag inom Heby BK som berättigar till ersättning vid Verksamhet enl nedan;

1. Styrelseledamot, Suppleant, Sektorledare, Kommittéansvarig eller annan utsedd.
2. Lärare, Instruktörer, Handledare, Medhjälpare, Domare, Tävlingsledare, Sekreterare, Figuranter,
3.

Spårläggare, Spårmottagare, Budföringsmottagare, Skytt, Protokollförare, Mentalbeskrivare och
Testledare.
Annan Funktionär på uppdrag av styrelsen, sektorledare eller kommittéansvarig.

Verksamheter inom Heby BK styrelse, sektorer och kommittéer som berättigar till ersättning;

1. Planlagda styrelse- , medlems- eller distriktsmöten.
2. Hundägarutbildningar, Prov och Tävlingar, Mentaltester, Mental- och Exteriör-beskrivningar,
3.

Utställningar samt vid uppläggning och rekonstruktioner för dessa.
Övriga arrangemang enl årsmötets beslutade verksamhetsplan eller som beslutas vid styrelse- eller
medlemsmöten.
Göran Hawée

Presentation av RRR-apports nya redaktör
Det är jag
som är

Karin
Ström,
RRRapports
nya redaktör tillsammans med
Yvonne
Höglund.
Jag är 33 år och bor i Morgongåva med min familj
som består av min man Stefan och tre barn: 11 och
5 år och en bebis på snart 8 månader.
Jag har även min långhåriga weimaranertik IQ (2,5
år), 2 katter och 2 kaniner.
Medlem på klubben har jag varit sedan våren 2006.
Mitt största intresse är att skriva och jag hoppas att
jag kan roa er med lite underhållande reportage
blandat med mina egna tankar.

Har Du ställt upp och hjälpt till på klubben
med något litet eller något stort?

TACK!
Utan Dig blir det inte några tävlingar, inga
MH, inga kurser, inga trevliga fikastunder,
inget läger, ingen klubbstuga, ingen
onsdagsträning, ingen styrelse, inga
medlemmar.
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Vad blir det då?

INGENTING!!
Och vem vill det?

Heby Brukshundklubb
Instiftat 070311

Årets Agilityekipage
Regler för vandringspriset;

1. Tävlingen årets agilityekipage avser att stimulera till ökat deltagande i officiella agilitytävlingar.
2. Rätt att tävla om poängen har varje medlem i Heby Brukshundklubb som tävlar för Heby Brukshundklubb
med hund som uppfyller kraven för start i officiell agility- och hoppklass.
3. Poäng erhålls för resultat uppnådda vid officiella tävlingar inom Norden (med samma klasser som Sverige)
samt vid svenskt- och disktriktsmästerskap.
4. Poängfördelning sker enligt uppgjord tabell varvid extra tilläggspoäng kan erhållas. Se bonuspoäng nedan.
5. Resultatpoäng uppdateras under tävlingsperioden för varje ekipage (d v s förare med hund). Förare som
tävlar med olika hundar likaså hund som tävlar med olika förare erhåller poäng separat för varje särskild
ekipagekombination. Poängen räknas ihop från agilityklasserna och hoppklasserna. Alla starter med poäng
räknas.
6. Resultaten från officiella tävlingar och mästerskap skall redovisas snarast, dock senast vid årets slut med
en kopia på startkortet. Det skickas och lämnas till ansvarig för agilityns vandringspris.
7. Segrare i årets agilityekipage är det ekipage som enligt punkt 5 erhåller högsta poängen oavsett
storleksklass under tävlingsperiod vilken omfattar ett kalenderår (1/1-31/12).
Priset delas ut vid årsmöte.
Ansvarig för agilityns vandringspris och mottagare av resultat är Karin Johansson, tel.0224-913 30.
Poängmall
Plac 1
Plac 2
Plac 3
Plac 4
Plac 5
Plac 6
Plac 7
Plac 8
Plac 9
Plac 10
Plac 11

Plac 12
Plac 13
Plac 14
Plac 15

15 poäng
14 poäng
13 poäng
12 poäng
11 poäng
10 poäng
9 poäng
8 poäng
7 poäng
6 poäng
5 poäng

4 poäng
3 poäng
2 poäng
1 poäng

Bonuspoäng
Vid felfritt lopp (varken tids- eller hinderfel) ges
5 poäng
Vandringspriset är sponsrat av

Annica Boström
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Manusstopp för nästa RRR-apport är 15 november!

Och du, glöm inte skriv upp viktiga datum i din
kalender!!

Viktiga datum: 13 september & 21 oktober

