RRR-apport
Nummer 4 2007

Årgång 15
Heby brukshundklubbs
medlemstidning
Fyllt med massor av
läsning lagom till
Julens ledighet.
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

Vilka duktiga hundfotografer vi har i
klubben, här är bara några av alla de
jättefina fotografierna som kommer
att finnas i Heby BK:s kalender 2008.

Stöd Heby BK och köp
kalendern, en fin julklapp
till alla hundälskare.
Läs mer på sid 9.

Ha alltid koll på klubbens hemsida www.hebybk.com

Styrelse och övriga funktionärer 2007

E-post lista
Har du fått mail med subjekt:
Meddelande från Heby bk under hösten? Då är
allt ok. Har du däremot inte fått det beror det på
att vi saknar din e-post adress.
Maila din e-post adress till yvonne@tassit.se
likaså om du inte vill vara med i listan,
skriv då: nej tack!
Vi har infört denna distributionslista för att nå ut
till många medlemmar snabbt. Mail läser man
oftast dagligen medan ett besök på hemsidan
kanske inte görs lika ofta.

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

Revisorsuppl.

Karin Dahlgren
Michael Isberg

0224-30426
0292-311 22

Sammankallande:

Carolina Pettersson
Annica Boström
Therése Boman

0292-211 51
0292-714 40
0224-930 08

Tävling

Marie Sverin

0292-509 23

Utbildning

Yvonne Höglund

0292-311 22

Lärare

Annica Boström

0292-714 40

Instruktörer

Yvonne Höglund
Lena Salestedt
Marie Sverin
Gunilla Sundelin

0292-311 22
0224-610 34
0292-509 23
0292-411 20

Handledare

Camilla Malmström
Karin Dahlgren
Susanne Thornlund

0224-963 14
0224-304 26
0224-602 11

Agility instr.

Karin Johansson
Carolina Pettersson
Mia Boman
Ida Samuelsson
Yvonne Höglund

0224-913 30
0292-211 51
0706-979790
0224-310 05
0292-311 22

Läger

Lena Salestedt

0224-610 34

Agility

Karin Johansson

0224-913 30

Rasutveckling

Susanne Thornlund
Mia Fornesten

0224-631 64

Kök & Fest

Anne-Lie Persson

0224-962 29

Ange namn, adress, telefon, födelsedatum och vad
betalningen avser.
BG 5726-4665 Heby Brukshundklubb Ulrika Nordgren

PR/Info
Webmaster
Redaktion

Marie Sverin
Michael Isberg
Karin Ström
Yvonne Höglund

0292-311 22
0292-311 22
0224-306 24
0292-311 22

Postadress: Heby brukshundklubb Box 8 744 21 Heby
Klubbstuga: Blå Mörkret, Huddunge/Rödjebro
Tel: 0224 – 960 46 TävlinsPG: 825 73 34-5
Hemsida: www.hebybk.com Antal medlemmar är 144 st.

Valberedning

Välkommen!

0224-602 11

God Jul
&
Gott Nytt År
önskar Styrelsen

Medlemsavgifter
A-medlem

Helbetalande 390 kr

C-medlem Familjemedlem 150 kr
Om någon annan i hushållet är helbetalande
D-medlem Delbetalande 150 kr
Om du är helbetalande i rasklubb för brukshundar eller
annan SBK lokalklubb

9 Februari - Årsmöte: kl. 10.00 och Årsfest: kl. 19.00
(mer info i kallelsen sid: 4!)
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Klubbstugan
Blå Mörkret

Redaktionen har ordet
Text: Karin Ström
Hej alla medlemmar i Heby BK!
Nu står julen för dörren och en tid då det inte finns så många tillfällen
man kanske hinner träna med sin hund. Man stressar med mat,
klappar och städning innan Kalle Anka börjar klockan 15.00 på
Julaftonen och man får äntligen sätta sig ner ett tag.
Men i det här numret får ni lite tips om vad som finns att göra under
vinterkalla dagar med sin vän.
Yvonne och jag ( Karin ) vill att ni även tar en funderare på vad ni kan
göra för klubben under 2008. Finns det något ni kan eller vill hjälpa till
med så hör av er till oss. Under våren kommer det åter bli nya kurser och även
tävlingar där det alltid behövs en hjälpande hand.
Eller någon av er kanske har lust att sätta sig ner och författa ihop något läsvärt till
ett eller två nummer av RRR-apport 2008?
När Nyårsaftonens sista raketer har avfyrats är det inte lång tid kvar innan vi får
ses igen, till ett nytt och härligt intensivt träningsår på Heby BK!
Men innan dess har vi en tidning fylld med innehållsrik läsning som tar upp flera
roliga ämnen.
Vi har även fått in lite extra material från medlemmar så Tack alla ni som hjälper
oss att göra tidningen Ännu Bättre! Era bidrag är Guld värt! Skriv som ni talar så
hjälper vi till att formulera. Det ska inte vara ett hinder att inte kunna/våga skriva.
Vi vill ge en stor eloge till de kursledare som hade både Kurser och Temadagar
under hösten. Det var ett uppskattat initiativ och det vill vi ser mer av under nästa
år! Speciellt Görans Rapporttemadag som har bidragit till att flera ekipage är igång
med sin träning. Rapport har inte varit en vanlig aktivitet med det är väldigt roligt.
Då det snart är jul så får alla skriva sina önskelistor, vilket också Heby BK
har gjort. Den finns längre fram i tidningen och vi ber er nu alla att tänka
till om någon av er kan ha en liten möjlighet att uppfylla klubbens
önskningar. Det ska vara grejor i bra skick som kan hålla
ett tag till.
Fatta nu era läsglasögon och sätt er ner i bästa fåtöljen och gör det
skönt för er. Nu kan ni bläddra njutningsfullt genom året 2007:s
sista RRR-apport.

Ha en riktig God Jul & Gott Nytt År!

E-posta eller ring oss!

Önskar

OBS! Karin har ny e-postadress!

Redaktionen Karin & Yvonne

Karin Ström: karinstrom@telia.com
tel. 0224 - 306 24
eller
Yvonne Höglund: yvonne@tassit.se
tel. 0292 - 311 22

Nästa Manusstopp
24 Februari!!
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Ordförande har ordet
Text: Marie Sverin
Hej på Er ute i stugorna!
Ja nu sitter man här och skriver det sista Ordförande ordet. Nu har jag gjort mitt på den fronten,
självklart kommer Jag inte att sluta i Heby Bk men någon styrelsebefattning är inte aktuell. Nu ska
här läggas energi på att träna Kira, hon blir två år till våren och är en hund som passar mig ypperligt
bra.
Tävlingssektorn fortsätter jag gärna med ett tag till, samt att jag är engagerad i
SM-2008 som går av stapeln i Västerås 22 – 24 augusti.
Jag är helt övertygad om att jag inte kommer att vara sysslolös, det finns alltid
något där man kan rycka in och hjälpa till med.
Sedan förra tidningen så har Kira och jag tävlat KM vi gjorde debuten i Agility
efter 3 dagars intensivt tränade framförallt på tunnlar och däck, så är jag nöjd med
resultatet och vi hade jätteroligt tillsammans.
Säsongen har avslutats på sedvanligt sätt med Arbetsfest, en trevlig tillställning.
Nu står julen och nyåret för dörren det är bara 5 veckor kvar när jag skriver detta.
Efter dessa helger så ska styrelsen samla ihop sig och avsluta året som har gått och på sedvanligt vis
blir det Årsmöte, vi ska däremot göra ett försök med att ha det klockan 10.00 Lördag 9 februari, för
att avsluta kvällen med en rolig Årsfest.
TÄNK PÅ ATT ANMÄLA DINA TÄVLINGSRESULTAT
FÖR 2007 . FINA VANDRINGSPRISER ATT TÄVLA OM.
UTDELAS PÅ ÅRSMÖTET.
marieteams@hotmail.com

Ha ett riktigt Gott Nytt
Tävlings- & Träningsår!

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
9 februari kl.10.00 i Klubbstugan, Blå Mörkret
ÅRSFEST 9 februari kl 19.00 i Klubbstugan,
Blå Mörkret.
Anmälan till: Marie Sverin 0292 – 509 23,
marieteams@hotmail.com senast 1 februari.

God Jul

önskar Marie & Kira

Annonspriser: Helsida 350:Halvsida 200:Limpa
100:-

2008
Annonsera i 4 nr,
betala för 3 st.

För en mycket överkomlig kostnad når du ut till samtliga
medlemmar i Heby Brukshundklubb samt till närbelägna klubbar med en omkrets
av 10 mil runt Heby!
Kontakta Yvonne Höglund tel: 0292-311 22, e-post: yvonne@tassit.se för mer
information ang. annonsering i klubbtidningen.
Vi har även andra förslag för annonsering, på tävlingar, på hemsidan, på agilityhinder...
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Utbildning
Text: Yvonne Höglund

75 !

som vi gärna delar med oss av.
Jag och Michael var med på temadagen i Rapport, en
helt oprövad gren för oss, vilket gav lite blodad tand
att fortsätta med. Vi blev ju ett gäng som samtliga
ville fortsätta att träna och ha det som en
gruppaktivitet och det är ingen som kräver att man
måste tävla. Våra hundar tycker inte det finns något
roligare än att vara i skogen med sin matte och/eller
Nej, det är ingen som fyller år men under året har vi
haft 75 kurstillfällen fördelat på kurser och temadagar, husse, får man dessutom springa så fort benen bär
och då är inte agilitykurserna medräknade! Inte dåligt mellan två familjemedlemmar, då leker livet som
hund! Läs Karins reportage på sid 6 och 7 så kanske
i en klubb som har dryga 140 medlemmar.
även du blir lite sugen på att vara med på en temadag
till våren.
Jag hoppas att kurserna varit till nytta för var och en
samt att ni haft kul med er hund. För det är verkligen
Till slut vill jag tacka alla som gjort det möjligt att
kul att träna i grupp.
hålla kurserna så att så många fått nöjet att delta.
Både instruktörer och medhjälpare; Stort tack!
Vi har efter varje kurs haft en kursutvärdering som
alla fått fylla i vid sista tillfället, och det har bara varit Om agilityn och deras kurser finns att läsa på en egen
positiv läsning, jättekul! De som skrivit om sådant som sida.
varit rent dåligt har rört sig om sådant vi inte kan råda
över, t ex vädret! Jag säger så här, hunden måste ut i Utbildningsansvarig Heby BK
vilket väder det än är och det är bara att klä sig rätt
Yvonne Höglund
samt lägga ett regntäcke på hunden.
Att få beröm tycker vi instruktörer om, det är ju den
enda lönen för arbetet vi får, förutom duktiga och
glada skratt tillsammans med kursdeltagarna gör att
det är så kul att hålla kurs. Tack för alla fina ord.

Vi tackar
Studiefrämjandet i
Västmanland, som är
vår största ”sponsor”
och samarbetspartner.
I år har utbildningssektorn bestått av bara mig, men
Vi hoppas på ett lika
det ska det bli ändring på till nästa år. Vi har glädjen
att se fram emot 7 st nya allmänlydnadsinstruktörer
bra samarbete 2008.
som kommer att göra sin examination i april, och av
Bl a har inte mindre
dessa så hoppas jag att några vill ingå i ”min” sektor. än 12 st gått L1Det är roligare att planera när man är fler än bara en.
kursen i år och att
Så alla ni som vill gå kurs, kom igen till våren, då har
fortsätta att utveckla
vi ett fullspäckat kursutbud och temadagar. Passa på
att vara med på en temadag som ni är nyfikna på och oss till bra ledare, det
är klart att vi vill!
vill lära er något nytt inom hundsporten. Vi gamla
instruktörer har många år av erfarenhet och kunnande
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Summa Summarum
Text: Karin Ström Bild: Ulrik Beste
Medan höstlöven färgades gula och sprakande röda träffades fyra ekipage med
sina hundar för att få en härlig inspirerande Temakurs med Göran Haweé.
Vad stod på programmet? Jo; Rapportträning!
Andra gången vi träffades så bar Göran hade med sig sin 9-årige
det av förbi Agilityplanen och
Gorm.
rakt upp i skogen.
Det var en solig dag, sista dagen
i September och löven sprakade i
gult, rött och orange.

Sedan skulle hunden gå fot till
nästa uppsatta snitsel. Det var
där vi skulle sända iväg den till
mottagaren.

Carolina, Yvonne och jag begav
oss med hundarna till nästa
station och placerade ut oss på
våra uppbindningsplatser där vi
gjorde det mysigt och bekvämt
för våra hundar.

Göran tilldelade oss platser och
berättade vad vi skulle göra.
Närvarande var Carolina med sin
pojkvän Ulrik och hunden
Pripps, Yvonne och Micke hade
med sig Cleo som standin för
deras Nessie som var halt. Jag
hade min son Johannes och IQ
med.
Skålar fylldes med vatten, filtar
placerades ut och hundarna
bands fast i träd där vi sedan
satte på dem sina tjänstetecken.
Gorm skulle Carolina skicka och
ta emot då Göran inte hade
någon medhjälpare.

Med tjänstetecknet på så kunde
man följa hundens färd längs
skogsvägen till nästa man...och
vilken fart alla hade!
Så här i början så berömmer man
i massor och lockar vid namn.
Observera att det får man inte
göra på tävling! Då ska godis
enbart ligga vid stationerna på
hundens filt.
Att träna Rapport är roligt,
fantasifullt och konditionskrävande.
Vad gör då en Rapporthund?
Jo, den ska i högsta möjliga fart
springa från A till B. Men inte
skällande och gläfsande utan den
ska agera lugnt och tyst.

Att Rapportträningen var så
I platsordning tog vi våra hundar intressant och rolig är Görans
förtjänst.
till den första uppsatta snitseln
där den skulle sitta en kort stund. Han har en sådan kunskap och är
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dessutom duktig på att berätta
och lära ut.
Efter att vi skickat hundarna ett
par gånger tog vi en välbehövlig
fika i skogsgläntan.
Trivsamt och avkopplande med
en gemensam genomgång av

Den ska vara snabb, uthållig,
kunna vara tyst och
störningssäker.
Helst ska hunden vara av
mellanstorlek till stor då den ska
snabbt springa genom terräng .
Den ska även vara skottfast
eftersom det avlossas skott som
störning under rapportsträckan.
Mod, kunna arbeta självständigt
och ha arbetslust är andra
fördelar på en Rapporthund.

omnämndes i soldatinstruktionen.
Det som jag tycker är så
fantastiskt bra är att man aldrig
kan säga att det är för sent att
börja träna Rapport!
Om man har en valp som ser

Men vad kännetecknar förarna?
Man ska ha kunskapen om
Rapport, tiden och intresset
måste finnas där. Man måste
kunna lagar och förordningar
dagens praktiska övningar
medan höstsolens värme strålade vad som gäller under
markträningen då det
ner på oss genom grenverken.
förekommer skott.
Självförtroende då det krävs att
Rapport som Bruksgren man kan hitta lösningar vid
eventuella problem. Man måste
Rapport finns som: Appellklass, vara tålmodig och uthållig då det
krävs både tid och att det är en
Lägre klass, Högre Klass och
lång väg till slutmålet:
Framgången!

någorlunda snabb ut, dvs har
kroppen, eller vuxen hund spelar
ingen roll...
Alla kanske inte tänker på
tävlingar när de vill träna sin
hund. Rapport är ett utmärkt sätt
Jag måste påpeka här att inom
att träna kondition tillsammans
Rapportträningen måste det vara med sin fyrfota vän!
två förare som båda har en stor Så när ni inte orkar någon mer
betydelse för hunden. Båda
julgröt och skinksmörgås, ta på
förarna ska kunna få den att lyda er varma kläder och ge er ut och
och att få den att komma till sig träna Rapport tillsammans.
snabbt och tyst!
Tystnaden grundar sig på den
Tack Göran för en underbart
militära användningen.
rolig och inspirerande
För Rapport har i grund och
Temakurs!
botten en Militärisk bakgrund då
den redan under år 1871

Saknas på
bilden gör
Mia och
Jörgen med
sina Curlie
Coated
Retriever som
inte var med
denna gång.

Elitklass.
Skillnaden är att i appellen är
svårighetsgraden inte så stor. Det
förekommer inga förlängningar
eller störningar som det blir i de
andra klasserna.
Vad kännetecknar då en
Rapporthund?
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Lär känna en klubbmedlem
Text och bild: Karin Ström
karaktärsprov och två anlags prov. Vicky har ett
prov kvar för att bli grytchampion. För att klara
det så måste hon ut i skogen och jaga i ett riktigt
räv- eller grävlingsgryt. I och med detta så hoppar
Mia hellre över titeln än att riskerar sin tjejs liv.
Mia är själv inte jaktintresserad så det känns som
en onödig risk.
Med Wilma tränar hon lydnad.
Västerbo Stuteri är arbetsplatsen för Mia. Där
föder de upp travhästar och hon träningstävlar
med dem.
Annat att säga om Mia är att hon har en egen
häst. Det är en tvåårig travhäst. Så förutom
hundarna så är hennes travare ett stort intresse.

Den här sidan handlar om Mia Bohman
31 år, en hästtokig tjej som också är en
riktig hundmänniska.
Jag lärde känna Mia när hon och jag gick
spårkurs för Lena Salestedt i våras. Mitt första
intryck var att Mia var en genomsnäll men också
en rätt så blyg tjej.
Mina intryck stämde och jag tycker hon är en
toppentjej med, som jag tror, en sak i sikte: Att
ställa upp för klubben. För det är så hon är,
hjälpsam och vill bara det bästa för alla
medmänniskor.
Mia är bosatt i Fjärdhundra med sina två hundar.
På Heby Bk har hon förutom spårkursen gått
nybörjarkurs i agility.
I våras gick hon agilityinstruktörsutbildningen
och nu satsar hon på att bli allmänlydnadsinstruktör.
Så i vår är hon nyutbildad instruktör och kommer
säkerligen att hålla flertalet kurser för oss
medlemmar, både gamla och nya.
Anki Juthberg har haft klickerkurser där Mia har
varit med och lärt sig både det ena och det andra.
Hon har två Parson Russel terrier, Vicky som är
6 år och Wilma som är 2,5 år. Med Vicky har
Mia tränat lite gryt, där hon har gjort ett

Nu när vintern är i antågande med snö och kyla
så spänner Mia gärna på sig pjäxorna och beger
sig ut på skidorna i
terrängen. Wilma
tränar hon varje dag.
Vicky får mer en
sporadisk träning i
form av spår.
En härlig vinterdag
för Mia är när det är
fem minus och solen
skiner, annars tycker
hon att det räcker med
att snön är norröver
vid fjällmarkerna.
Det håller jag med
om, Mia!
Mia med Wilma och en
lånad hund.
Historia inskickad av Lena Salestedt.

Olle till Micke:
- Det blev strömavbrott när jag
var ute och dansade i lördags.
- Utbröt panik?
- Ja, när strömmen kom tillbaka.
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HEBY BK:s kalender 2008
Innehåller massor av fina hundar.
Alla fotografier är tagna av
klubbens medlemmar.
Flera bilder/månad.
Dessutom hundnamn varje dag så
du kan fira din egen hunds
namnsdag!
MUFFINS

120:- / st

Storlek A3 utvikt, färg

Fin julklapp till alla med
hundintresse!
Har du möjlighet att sälja några
kalendrar, på jobbet t ex. Hör av
dig! Alla bäckar små...
Beställ din kalender via tel eller
e-post. Betalning i samband med
leverans på klubben, datum kommer via
mail och på hemsidan alt. tel om du inte
har internet. Kontakt: Yvonne 029231122, e-post: yvonne@tassit.se
Detta är ett exempel på hur den kan komma att se ut,
beroende på hur mycket bilder som kommer in och från
vilka årstider.

Och så en rolig historia från Therése Boman.
Den unge prästen var så nervös inför sin första nattvard så han kunde inte ens prata ordentligt. Inför sin andra nattvard
söndagen därpå berättade den äldre ärkebiskopen hur man kunde göra för att slappna av lite.
Han föreslog följande: Nästa gång, ta ett par droppar vodka i ett vattenglas och drick det. Du kommer genast att märka hur
avslappnad du blir.
Söndagen därpå gjorde prästen som han blivit tillrådd och kände genast hur avslappnad han blev. Nattvarden flöt på fint och
han stammade inte alls. Efter nattvarden hittade prästen ett brev från Ärkebiskopen på sitt rum.
"Käre fader, nästa gång ska ni lägga ett par droppar vodka i ett vattenglas, inte ett par droppar vatten i ett vodkaglas.
Jag tänkte berätta om några fel jag lade märke till, så att de inte upprepas nästa Söndag:
Den lilla skålen bredvid altaret är inte en toalett.
Försök att undvika att luta er mot statyn som föreställer jungfru Maria och speciellt att krama henne och känna henne
på brösten.
Budorden är 10, inte 12. Lärjungarna var däremot 12, inte sju. Och ingen av dem var dvärg.
Vi hänvisar inte till vår herre Jesus Kristus som "JC and the boys".
Vi hänvisar inte heller till Judas som en "Jävla skvallertacka".
Bin Laden hade ingenting med Jesu död att göra.
Syndarna hamnar i helvetet, inte i hästarslet.
Fader vår skall läsas mot himlen, inte genom att göra vågen.
Den typen som satt i hörnet på altaret som ni hänvisade till som "bögen" och "mögelkäftad transvestit", var jag.
Jag hoppas att dessa saker skall rättas till tills nästa nattvard.
Med vänliga hälsningar Ärkebiskopen.
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Vinterträning i Fnysinge ridhus
Bra idé att underhålla min
träning så jag inte glömmer
allt jag lärde mig på kursen.

Heby BK har bokat följande söndagar (ojämna
veckor):

20/1, 3/2, 17/2, 2/3, 16/3 och 30/3.
För de olika aktiviteterna gäller följande uppdelning av tider:
Kl. 17.00-18.00 Agilityträning

(framplockning av hinder görs tillsammans, kom tidigare, även borttagning av
hinder görs av samtliga deltagare)

Kl. 18.00-19.00 Lydnadsträning
Kl. 19.00-20.00 Skyddsträning
Kostnad är 20:-/deltagare och timme. Skriv upp dig på listan i ridhuset då
du utnyttjar någon tid, betalning görs i efterhand. Kontakt: Karin Johansson 0703-66 85 15
Vägbeskrivning:
Från Heby, kör söderut mot Fjärdhundra väg 254, kör ca 9 km, tag vänster precis vid slutet av
”flygrakan”, ridhuset syns från vägen.

Heby BK:s Önskelista

TIPS!!
Klipp ut önskelistan här bredvid och
sätt den på kylskåpsdörren, vem vet
när något dyker upp.
Det går bra även efter jul!

Våffeljärn
Stor Stekpanna
Stora bord till klubbstugan
Whiteboard eller svart tavla
Plastburkar med lock för mat/kakor
Stor dubbel kaffebryggare
Liten vattenkokare
Sittunderlägg
Papper
Gryta
Block
Pennor
Kopiator
Tuschpennor
Altan med tak
Stora utekrukor

När du ändå är i köket kan du
prova kak-receptet nedan som Mia
Ohlsson skickat in.

En helt vanlig jävla kaka!
Ett ägghelvete
1 dl sur kakao
Så lite smör som möjligt
Socker
Ingen jävla mandel i alla fall
2 dl bakpulver
1 pkt fula russin
1,5 dl allerginötter

Fyllning:
1 dl tradigt
vaniljsocker
1 melon eller nåt
Sprit

Häll nästan allt i en bunkjävel och kör med
en elvisp i en kvart. Grädda direkt i skålen.
Skit i att smöra och bröa, kakhelvetet
fastnar ändå. Dunka ut skiten på matbordet
om du kan. Garnera med krossad melon och
sprit. Äh, det spelar ingen roll, skit i det.
Släng ut matbordet genom fönstret och
drick upp spriten!!

Sakerna behöver inte vara nya men bör vara i
bra skick för att hålla ett tag. Vill företag
sponsra får de reklam av oss, i tidningen
och på hemsidan!
Kontakta:Therése Boman 0224 - 930 08
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Underhållsträning
Text: Yvonne Höglund
Apportering - tempo ut, konkurrera med din hund
och försök sno åt dig apporten, kan göras om du kastar
apporten några meter och håller i halsbandet så du
hinner före hunden. Tempot in - kan ökas genom att
All momentinlärning är färskvara och för att inlärda
färdigheter ska kunna fungera krävs det att vi
variera mottagandet, spring ifrån hunden då den
underhållstränar kontinuerligt.
greppat apporten, extra gott godis vid avlämnandet,
Under vintern går små delar av träningen att göra inne. skicka boll bakåt. Då kommer också hunden att göra ett
Alltför många tycker att ”det där kan redan min hund,
snabbt och fast gripande av apporten.
det har den lärt sig” och sedan funderar man på varför
I väntan på loss - stadgan i att sitta fot och hålla
hunden börjar slarva och inte utföra färdigheterna lika
apporten utan att tugga, stilla, lugn röstbelöning – loss!
bra som den gjorde förut. Eller så tycker man själv att
Bra! Ge sedan godbit.
det är tjatigt och tråkigt och vill hellre börja på nya
Hoppa långt ut - många hundar slarvar vid hopp-sittmoment. Speciellt på tävling i de lägre klasserna kan
hopp och sätter sig alldeles för nära hindret. Jobba först
förarna överraskas av sin ”duktiga” hund, för speciellt då ut hunden lagom bit från hindret, ta med hunden, håll i
i den situationen kan det inträffa. Hunden gör helt fel,
halsbandet och lägg ut en leksak, gå till andra sidan och
skicka hunden, upprepa tills hunden är säker.
fast den kan kommandoordet.
Att plocka sönder ett moment och ”pet-träna” är ganska Variera din träning, ibland boll som skickas direkt över
huvudet på hunden då den hoppar, så den aldrig vet om
svårt och kräver mycket diciplin av oss själva. Det är
det ev. kommer en boll för då finns det ingen anledning
mycket lättare att gå ut på plan och träna tävlingsatt sätta sig direkt på andra sidan hindret, eller gå till
mässigt, för vi vet ju hur det färdiga momentet ska se
ut, i stället för att fundera på var i momentet brister min hunden och ge godbit.
Här ska träningen varieras med tiden, få stadga, när
hunds kunnande och precision. Och hur många hundar
kommandot sitt givits. Variera efter sitt, med lugn
lär sig inte hela momentet och ”kan själv” med
röstbelöning, gå till hunden och stoppa i en godbit, kasta
tjuvstarter som följd.
boll, till att kommendera hopp åter och belöna vid sidan
Då gäller det att träna delar av momentet så hunden
aldrig kan lista ut i förväg vad som förväntas av den.
Bra! Ta sedan upp en godbit.
Här är några av mina tips på underhållsträning:
Ingången till fotposition - visa hunden om det
TIPSRUTAN
behövs till rätt position, säg sedan: Fot, Bra! ge godbit. Avdramatisera kloklippningen!
Upprepa många gånger. Var noga med att det ska vara
Många hundägare har problem att klippa hundens klor.
rakt, blir det snett har du slarvat.
Vet hunden att du belönar med Bra! följt av godbit i rätt Vår 11-åriga blandistik har aldrig gillat klotången och det
man använder den till. Här hemma uttalar vi aldrig orden
position så har hunden målbilden klart för ordet FOT.
”klippa klorna” för dessa ord vet hon vad det betyder och
Stressa inte med godbiten, ta lugnt upp den och ge
drar som en avlöning och gömmer sig
hunden.
tills hon tror att vi eventuellt glömt vad
Starter (inkallning) - belöna direkt när du kallar in,
vi pratade om.
från sitt, ligg eller stå. Med klicker, rösten, boll eller
När vi väl överlistade henne (rätt svårt
annat. Variera!
för hon är en mycket observant hund),
Vänster/höger om - visa hunden att förbli i position.
blev det oftast en mycket obehaglig
Att få in extra snygga vänster svängar kan man lära
upplevelse både för henne och för oss.
hunden genom att i bland backa några steg efter
svängen i stället för att gå framåt. Visa var hunden ska
Därför klipper vi alltid klorna ute på
vara m h a en godbit ovanför hundens huvud så den lär
promenaden, men det krävs att vi smyger
med klotången och inte visar den förrän
sig att backa rakt i fotposition.
det är dags.
Snabba lägganden - jobba upp tempot genom att
Med en kopplad hund som gillar att gå ut
peppa hunden att vilja lägga sig snabbt, belöna med att
studsa en boll framför nosen. Jobba också med att ligga är det sedan inga större probelm och vi
gör heller ingen stor affär av det heller.
kvar för att få stadgan i liggandet.
Stadga i sitt, ligg och stå - lär hunden att vara kvar, Numer ligger hon lugnt och tittar på när vi klipper någon av
aussierna, hon vet ju ändå att det inte gäller henne.
inte flytta tassarna där du satt, lagt eller ställt den. Med
/Yvonne
nogrannhet kommer du långt. Lugn röstbelöning är bäst Har du tips som du vill dela med dig? Skicka in det till redaktionen.
här. Dra ut på tiden och träna stadgan.
Jag tycker om Målbildsträning och försöker göra all
träning av moment till målbilder för hunden.
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För sent att lära ”gamla hundar sitta”?
Text: Lena Salestedt Bild: Karin Ström
Hur många av oss har inte ställt sig den
frågan... Och kommit fram till att det är
faktiskt ALDRIG för sent!

syssla med lite oftare med tanke på uppvärmning,
förarkontakt osv, så vi funderade på att fixa en grupp
för oss som är lite äldre, stelare och som har diverse
andra krämpor (hundförare), så vi får väl se till våren
hur det ser ut. Finns det någon Agilityinstruktör som
Att ett KM kan bli så roligt. Lördagen började med
Agility, en klass där man fick använda både lock och vill utmana ödet så hör gärna av dig.
Resultatet av tävlingen finns säkert på någon sida i
pock. När man stod där och
tidningen, men sist blev vi inte och det roligaste av allt
såg hur roligt hundar och
var att vi klådde den där kamraten som tjuvtränat.
förare hade blev man lite
HA,HA,HA.
sugen på att prova, men nej,
STORT TACK till Karin J. och alla andra som fixade
inte kan väl en dam i sina
allt och att vi fick vara med.
bästa år (50+) med en
Därefter var det lunch och sedan Lydnads KM. Då var
Riesenschnauzer gå ut på
det bara att byta hund och köra på, då var det dags
banan. Valde att fortsätta
Micke försöker övertala
för "Pirran" att göra bra ifrån sig. Tyvärr så hade en
vara åskådare.
Lena att vara med.
del publik åkt hem men vi hade kul i alla fall, även fast
vi inte vann. Man kan ju inte vara på topp jämt.
Då upptäcker man att det finns s.k. "hundkamrater"
Söndagen träffades vi på Östaskogen för att köra
som har varit där och tjuvtränat (bruksfolk) för att
spår, det var alltså dags för Bruks KM. Ja där satt vi
sedan ha anmält sig till tävlingen. Ve och fasa. När
några stycken entusiaster och väntade på att spåren
man såg hur det gick, så flög fan i en: ”kan dom där
skulle ligga till sig. Sedan for vi till klubben för att
ekipagen, så måste väl Valle och jag också kunna
fortsätta med budföring, platsliggning, uppletande och
utan att ha varit och tjuvtränat”.
lydnaden. Däremellan åt vi god mat som klubben bjöd
Jag gick bort till Valle och frågade honom om han
skulle vilja ställa upp på denna roliga tävling, för dom på (lörd o sönd). Denna dag blev också sen men
trevligt hade vi.
såg ut att ha roligt och vi som tittade på fick oss
många goa skratt. Självklart morsan sa han, springa, Ett STORT TACK till Susanne T. och Yvonne H. som
hoppa, krypa igenom en tunnel det måste ju bara vara fixade denna dag.
Hoppas att man har hälsan och orken kvar till nästa år
kul. Sagt och gjort vi anmälde oss och gick ut för att
så man får göra om detta, men då får ni nog akta er i
göra oss redo. Eftersom detta ska gå på tid och att
Agilityn för här ska tränas, det har jag lovat Valle.
man inga fel får ha, så var det bara att börja
fokusera.Tur att det fanns en människa på banan som
talade om vad som gällde och hur banan skulle gå.
Valle hoppade över
hinder, sprang
mellan pinnar som
om han inte gjort
annat, men
hoppsan nu dök det
upp en tunnel som
han skulle igenom,
vadan göra, då försökte jag att kasta saker igenom,
men Valle tyckte det var oviktigt att springa igenom,
när det går att hoppa upp på tunneln, sagt och gjort.
Det tog lite tid att få honom igenom men till slut
lyckades han. Phu.
Nya hinder och en ny tunnel, men nu gick det fortare,
fick även hjälp av publiken, glada hejarop.
Det var nog bland det roligaste jag har gjort på länge
sa Valle när vi var klara.Tänk att få vara en "riesen"
och få hoppa och studsa hur mycket man vill utan att
någon säger ifrån.
Nu var vi ju några som ansåg att detta borde man ju

Lena: -”Här Valle, kryp in här!”
Carolina: -”Jag kan öppna här borta och dra ut honom om
han fastnar!”
Karin: -”Lika bra jag håller kvar handen.”
Valle: -”Glöm det morsan. Tänk att en tunnelöppning ska
vara så dj...a liten, måste finnas en annan väg för oss lite
större...Jaaaa uppepå ska jag gå... eller var det på
balansen?!”
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Vid datorn: Lena, "Valle" och "Pirran"

.

Inblick i Lydnadsvärlden
Text och bild: Karin Ström
beredda för ställande. Många extra steg blir det
men till slut står hon stilla medan jag fortsätter
min promenad en liten bit till.
Att jag har en apporterande hund som älskar just
detta är ju sant, men att IQ tar apportbocken innan
mitt kommando är mindre bra!
Ajabaja...poängavdrag IGEN!
Hopp över hinder brukar gå som smort men nu är
det en hund som sitter på andra sidan med knäck i
öronen så jag får ge henne ett dubbelkommando.
Vad är det här? Hoppa! HOPPA då för sjuttsingen
någon gång! Japp, där kommer hon över!
Duktig tjej nu ska vi se vad helhetsintrycket
blev... Ojojoj! En 9:a!
Give me five!
152 poäng... Bara 8 kvar till ett 1:a pris.
(Resten av de tävlandes resultat finns på sid 15).
Jag kan ju säga så här:
Jag och IQ hade fått nummer 1 bland 8 ekipage.
IQ och jag blev
Marie Sverin var domare.
Tävlingsledaren ropade ut vårt nummer och med inte 1:a...
nervösa steg gick jag ut på appellplanen med IQ i Däremot en
femte plats! Inte
släptåg.
Vi startar med linförighet och det går ju sisådär i fy skam det
början men efter ett tag börjar IQ sacka efter, jag bland 8
måste påminna henne om att gå fot. Hon blänger ekipage!!!
på mig och säger med ett mutter: -” Jag fattar väl Nästa år kommer
det, Matte, men du spänner dig... inte fasiken vill vi igen...Nu
laddar vi!
jag gå vid din sida då. Jag håller mig på
avstånd”.
Gör som Lena Salestedt, skicka in roliga historier!
Vid sättandet så ser hon så förväntansfull ut;
Äntligen är det godisdags! Om jag sätter mig lite
Två hundar var ute och gick och
på sniskan så ser matte att jag väntar på belöning!
så fick dom syn på en julgran.
Jaja, vilket team vi är, IQ och jag.
-Titta, sa den ena hunden,
En som skrattar sig genom tävlingar och hunden
dom har fixat lyse till toaletten.
som inte vill vara med otäckingen som ska vara en
Ha ha ha!
så kallad ledare! Nej, tvi vale!
Vid läggande under gång så var det ju det där med Lisa till pappa:
- Vad är en monolog?
snabbhet, vad är det??
- Det är ett samtal mellan man och hustru.
a!
Inkallning är som alltid med oss två... som ett
- Men är inte det en dialog?
ha h
a
H
- Nej, i en dialog är det två som pratar.
gammalt förälskat par som bara har ögonen för
varann. ”Tjoho! Här kommer jag, matte”.
”Ja kom min älskling!” Snabbt, perfekt och glatt!
- Vet du vad man får om man
YES, we did it, we did it! Ten points to Karin and korsar en känguru med en älg?
- Nej.
IQ!
Ha
Med hjärtslagen uppe på tusen så gör vi oss sedan - En älgstudsare.
ha
Ja, det var efter Agilityn, lunchen och kaffet så
dags för lydnadsmomenten i årets klubbmästerskap.
Först ut var det klass 1 som tillsammans gick ut på
planen för en gemensam platsliggning (med
kopplade hundar) och tandvisning.
Det gick lite sådär... IQ undrade lite smått varför
jag gick ut i kopplets fulla längd när hon var
tvungen att ligga kvar. Så det började faktiskt med
att hon satte sig upp och jag fick ge henne ett
dubbelkommando. Inte bra!
Tandvisningen var ingen match, klart att hon ville
visa sina huggtänder... om än lite motvilligt.
Därefter fick en efter en gå ut och köra sitt eget
race med linförighet, inkallande och alla de andra
moment som hör till en Lydnadstävling.

ha
!
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Sedan var det dags att börja med spårarbetet, selar
och linor plockades fram och hundarna gjordes i
ordning för att vara beredda i turordning. En efter
en gjordes ”spårpåsläppen” medan Marie dömde,
därefter försvann hund och förare ut i skogen för
att spåra upp de utlagda apporterna (träpinnar).
Resultatet blev antalet redovisade apporter samt
slutet som är nog så viktigt, en lite längre pinne
talar om för föraren att ”vi är i mål”.

Söndagen den 7 oktober avgick Lilla och
Stora bruks KM
Vi samlades vid klubbstugan kl.10.00 alla tappra
som ville tävla om de prestigefyllda titlarna.
Fikakorgen packades och sedan bar det iväg till
den vackra Östaskogen där vår domare Marie
Sverin redan satt och väntade tillsammans med
sina schäfrar (en lånehund) när vi kom.

Kira & Ettie foto: Marie Sverin

Alla ekipage skulle gå var sitt spår som vi la åt
varandra. 500 meter långt och med fem apporter +
slut.
Gunilla och Våfflan var det enda ekipaget i
appellklass och hon fick som brukligt i appellklass,
gå sitt eget spår som var 300 meter och med totalt
3 apporter.
Medans spåren ”låg till sig” fick högre-hundarna
starta med uppletande.
En ruta 50 x 50 meter sattes upp och ”vallades av”
samt 6 st föremål, allt från gammal plånbok till
liten repknuta, placerades ut. Då fick inte de
tävlande ekipagen se på, lite svårt ska det ju vara.
4 av de 6 föremålen var målet att hunden skulle
hitta och de gjorde de flesta av dem i full fart.
En stund till skulle spåren ligga så det blev en
välförtjänt fikapaus, medan Marie försökte kurera
sig så gott det gick med diverse uppiggande medel
mot den förkylning som var på gång.

Efter lite strul och omläggning av spår för att vissa
av oss har svårt att hålla ”kompassriktningen” och
klampar in i grannspåret, så var alla nöjda och
glada så här långt och vi begav oss åter till klubben
och den väntande lunchen. Inget känns väl bättre
än att få sätta sig vid bordet och få i sig varm
lunch, tack Karin J som fixade detta. En utsökt god
kantarellsås hade Karin snott ihop och som
piggade upp resterna från frysen.
När alla ätit sig mätta var det så dags för
lägrehundarna att köra momentet budföring vilket
genomfördes i högt tempo. Därefter blev det
platsliggning för hanhundar och icke löpande tikar.
Tyvärr reste sig Susannes Ecco upp av någon
anledning vilket gav dem en nolla i protokollet, för
övriga gick det hela bra.
Marie höll ut och dömde hund efter hund
genomförande sin klass lydnadsprogram.
Allra sist blev det platsliggning för de två löpande
tikarna.
Trötta och nöjda släpade vi oss in i klubbstugan
för en avslutande kopp kaffe och väntan på Maries
resultaträkning. Vann lilla KM gjorde en ”ohotad”
Våfflan med Gunilla Kornberg i kopplet och stora
KM vanns av inte helt otippade och duktiga Flashi
med Therése Boman som förare. Poäng och övriga
resultat finns i den totala sammanställningen för
hela KM:et.
Summa summarum blev det en mycket trevlig
helg, avslappnad med många glada skratt, inte
minst på agilityplan där ett prova-på-lopp kördes i
hoppklass helt utanför KM, men alla kunde var
med.
Jag var själv väldigt nöjd med en och samma hund
startande i alla tre grenarna, agility, lydnadsklass
III och bruks lägre klass. Hon blev förlåten då hon
som sista moment, hopp över hinder, tvärstannade
och nollade detta moment, då hon antagligen hade
agilityloppen i kroppen från dagen innan. Hon är
ändå min ”sockersmula”, (ena dagen ”sockersmula”,

Östaskogen foto: Y. Höglund

andra dagen ”pissmyra”, så röd hon är).
Text: Yvonne Höglund
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Resultat KM 2007
Text: Yvonne Höglund
Lördagen började med en hopp-klass i agility utanför
KM:et, öppen för alla på alla nivåer med hur mycket
hjälp som helst att ta sig och sin hund runt banan. En
tävling helt utan allvar och det blev som sagt många
skratt.
Plac.

namn

hund

Efter lunch var det dags för lydnadsklasserna och här
är dessa resultat.

KM – Lydnadsklass 1

S/M/L banfel tid

1.

Frida Johansson

Myrra

M

0

44,5

2.

Cissi Eriksson

Lula

S

0

47,2

3.

Alva Götesson

Lula

S

5

1.11,8

4.

Yvonne Höglund

Yla

L

10

45,2

5.

Michael Isberg

Cleo

L

15

1.06,1

6.

Ing-Marie Naess

Kira

S

15

1.12,4

7.

Anki Nyzell

Samora

L

15

1.30,4

8.

Linnéa Liljeberg

Timon

S

15

2.19,5

9.

Nathalie Ekbom

Billy

L

20

1.21,1

10.

Lena Saletedt

Valle

L

30

4.42,5

11.

Susanne Thornlund

Ecco

L

35

3.51,4

12.

Marie Sverin

Kira

L

45

2.19,2

13.

Alexander Boman

Freja

L

60

3.51,4

Karin Johansson
Eva Joelsson
Lena Salestedt
AnnKristin Nyzell
Karin Ström
Cissi Eriksson
Nathalie Ekbom
IngMarie Naess

namn

hund

Susanne Thornlund
Yvonne Höglund
Carolina Pettersson
Yvonne Höglund
Lena Salestedt

S/M/L banfel tid

Yvonne Höglund

Yla

L

0

40,5

2.

Cissi Eriksson

Lula

S

5

50,2

3.

Carolina Pettersson

Pripps

L

10

38,9

4.

Alva Götesson

Lula

S

20

2.04,8

5.

Alexander Boman

Flashi

L

25

1.03,0

6.

Ing-Marie Naess

Kira

S

40

1.56,3

7.

Nathalie Ekbom

Billy

L

50

2.04,1

8.

Frida Johansson

Myrra

M

55

1.13,8

ä r

Ecco
Ascii
Pripps
Yla
Pirran

0,78
0,74
0,64
0,60
0,55

Söndagens resultat i bruksklasserna blev så här:

1.

H ä r

182,5
179
159,5
158
152
137
128
107

KM – Lydnasklass 2-3

Därefter kördes KM i agilityklass.
Plac.

Nelly
Tyra
Valle
Zamora
Iq
Lula
Billy
Kira

a l l a

KM – Appellklass
Gunilla Kornberg

Våfflan

205

Flashi
Reco
Yla
Valle
Ecco

0,86
0,79
0,71
0,66
0,61

KM – Bruksklasserna
Therese Boman
Annica Boström
Yvonne Höglund
Lena Salestedt
Susanne Thornlund

g l a d a

K l u b b

M ä s t a r n a:

Lilla Lydnads KM

Stora Lydnads KM

Agility KM

Lilla Bruks KM

Stora Bruks KM

Karin Johansson &
Samojeden Nelly

Susanne Thornlund &
Schäfern Ecco

Yvonne Höglund &
Aussien Yla

Gunilla Kornberg &
Riesen Våfflan

Therése Boman &
Aussien Flashi

Foto: Y.Höglund

Foto: Y.Höglund

Foto: Karin Ström
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Foto: Annica Boström

Foto: Annica Boström

Giftigt för hunden
Text: Yvonne Höglund
Här följer sådant som är giftigt för din
hund och som du ska se upp med.
Choklad innehåller kakao som bland annat
innehåller teobromin, ett ämne som hunden är
känslig för.
Att räkna ut hur mycket teobromin som ingår i
olika chokladkakor och praliner är svårt. Både
mängden kakao i chokladen och halten teobromin
i råvaran, kakaobönan, kan variera.
Mörk choklad innehåller c:a 5-15 mg teobromin
/g choklad.
Ljus choklad innehåller c:a 2 mg teobromin
/g choklad.
Vit choklad innehåller ingen eller mycket lite
teobromin.
Mer än 20 mg teobromin /kg kroppsvikt kan
orsaka förgiftning hos hund.
Ekollon innehåller tannin. Tanninet är frätande
och orsakar inflammation i mag- och
tarmkanalens väggar samt skadar njurarna och
levern.
All sorts lök innehåller näringssaltet thiousulfat
och hunden saknar det enzym som bryter ned
detta ämne. Det ger förändringar i de röda
blodkropparna som i sin tur påverkar
syreupptagningsförmågan. Hunden drabbas av
blodbrist och låga blodvärden.
De döda blodkropparna transporteras till njurarna
och hunden kan drabbas av njursvikt. Även
mjälten påverkas negativt.
Här bör vi tänka oss för då det är så vanligt att
träna sin hund med köttbullar och korv, se till att
det inte innehåller någon form av lök. T ex gör
egna köttbullar!
Kritisk mängd: 15 g rå lök eller mer /kg. Detta
motsvarar för en hund på 10 kg ca 2 mindre lökar
eller 14 g lökpulver. Var observant med torkad
lök, hunden kommer lättare upp i en toxisk dos.
Kritisk dos vid förtäring av vitlök: 3 g rå rensad
lök /kg.

Xylitol orsakar blodsockerfall som i värsta fall
leder till kramper och medvetslöshet. Se upp för
sockerfritt godis och tuggummin och borsta inte
din hunds tänder med din tandkräm.
Tea-Tree olja. Oljan har samma kemiska
struktur och verkan som terpentin. Förgiftningar
hos djur efter lokal hudbehandling har gett
symtom som svaghet, rörelsestörningar,
skakningar, beteendeförändringar.
Kylarvätska, glykol - smakar sött men är
jättefarligt, ofta med dödlig utgång då njurarna
slås ut!
Mediciner - Naproxen som finns i preparatet
Ipren är mycket giftigt för hund. Det kan ge svåra
mag- och tarmstörningar med bildning av
slemhinnesår. Vissa hundar reagerar med
förgiftningssymtom redan vid små mängder,
ibland med dödlig utgång.
Julrosor, hyacinter - och alla andra växter som
har vit saft i stjälken.
Råttgift, kemikalier, rengöringsmedel,
tvättmedel.
Vet du att hunden råkat få i sig något giftigt är att
i första hand se till att hunden kräks. Det gör man
lättast med stark senap på tungroten. Kontakta
veterinären, motgiftsbehandling måste sättas in i
ett tidigt skede.
Kontakta veterinär/djursjukhus om det är
brådskande eller om ditt djur är allmänpåverkat.
Sjukvårdsupplysning för djur kan du få under
jourtid från:
Agrias telefonveterinär tel: 0900-100 51 61.
Vardagar 16.00 - 24. 00, helger 07.00 - 24.00.
Obs! samtalet kostar 25 kr
Har du frågor om djurläkemedel kan du ringa:
Apotekets kundcentrum tel: 0771-450 450. Öppet
dygnet runt. Källa: www.agria.se
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Lär känna en klubbmedlem
Text och bild: Karin Ström

Den här
gången har
turen
kommit till
klubbens
yngsta
medlem:
Alexander
Boman.

I hoppklass kom han däremot på en 25:e plats av
47 tävlande.
Alexander säger att han aldrig känner sig nervös
inför tävlingar... Det måste vara ett privilegium!

En regnig och blåsig måndag åkte jag till
Runhällen för att íntervjua den 8-årige Alexander.
Dofter av nybakad sockerkaka mötte mig när
Hans favorithund i hela världen är självklart
ytterdörren öppnades. Det var Alexander som
Flashi och hans högsta önskan är att ta valpar efter
hade bakat muffins för att bjuda mig på, och jag
henne och få behålla en.
kan lova att de var supergoda!
På fritiden ägnar han sig åt bästa kompisen John
och kör även fyrhjuling. På TV tittar han på den
Alexander har varit C-medlem i klubben sedan
tecknade serien Svamp-Bob Fyrkant och hans
våren 2007. Agility är hans stora passion i
favoritfilm är Disneys nya ” Andra Sidan
hundvärlden och det som han tränar och tävlar i
Häcken ”.
med familjens Australian Shepherd Flashi.
Jag frågade även Alexander vad han vill bli när
Han tränar en gång i veckan på klubben under
han blir stor och utan att tveka svarade han:
kursperioden och någon gång hemma har han
stakat upp en slalombana med hjälp av skidstavar. Stjärnadvokat!
Utöver Agilityn tränar Alexander själv judo och
Det var en trevlig
längre tillbaka även fotboll men den sporten
förmiddag som jag fick
tröttnade han på.
tillsammans med
Alexander, Therése
I somras under semestern ställde han upp i en
inofficiell agility-tävling och vann av 15 ekipage! och storebror Jonathan.
Vi fikade och
Banan sprang de runt med 0 fel!
mumsade i oss
Han har tävlat fyra gånger och kommit 9:a en
kalasgoda muffins och
gång av 17 ekipage. Det var när det var
träningstävling i Västerås under oktober och hela sockerkaka, och jag
fick även nöjet att se
agility-gänget från Heby BK åkte dit.
Alexander i full JudoI Sala blev han diskad i första loppet för att
mundering!
mamma Therése Boman stod i publiken så att
Alexander Boman, 8
Flashi vid allra sista hindret stannade upp lite så
år, Heby BK:s yngste
det blev två sekunders försening! Då är de hård
medlem!
domarkritik!

- 17 -

God Jul och Gott Nytt År
önskar
Agilitysektorn

Agility
Text: Mia Boman

Nu börjar det bli dags att
sammanfatta agility-året.
Och det är bara att konstatera att
vi haft ett händelse rikt år.

i år.
Det har även blivit ett beslut på
att vi ska få köpa in nya hinder
till klubben.
Vi har fått två sponsorer till var
sitt hopphinder, och som vi vill
passa på och tacka:
VÄSTERBO STUTERI och
STATOIL HEBY.

Temadagar i agility är planerad
till 16/2 och 17/2 i Fnysinge
ridhus och är öppen för alla som
gått grundkurs. Instruktör
kommer att vara Sanna Backnor.
Sanna har två shelties samt en
aussie, mer info får ni efter
anmälan.
Anmälan till Yvonne Höglund,
e-post: yvonne@tassit.se eller
Höjdpunkten för året var nog
tel. 0292-311 22, kostnad för
KM, tyvärr kunde jag inte vara klubbens medlemmar är 300:-/
på plats men har hört från
dag, för ej HBK-medlem 400:-/
Nathalie och Billy Foto: K.Ström
många håll att det var väldigt
dag. Begränsat antal platser!
lyckat. Tänk att så många deltog Om intresse finns har vi en
Vi har haft två kurser, en
nybörjarkurs i vår.
nybörjarkurs i våras och en
Nästa år kommer vi att ha fyra
fortsättningskurs nu på hösten.
träningstävlingar, sista söndagen
Vi har fått många nya duktiga
i Maj, Juni, Augusti och
ekipage.
Oktober.
Under ”fest i heby-veckan” hade
vi uppvisning på klubben och
även tillfälle att prova på för
dem som ville. Det var ett lyckat
arrangemang med många
besökare.
Frida och Myrra Foto: K.Ström

och att så många som inte tränar
agility annars var med, jätte
roligt!
Yvonne blev klubbmästare i
agility. GRATTIS!
Den 8/11 träffades våran
nybildade agilitykommité, för
att planera nästa års aktiviteter.
Allmänträningen i agility börjar
Tränat har vi kunnat göra hela
den 20/1 i Fnysinge kl.17.00året tack vare ridhuset i
18.00, 20:-/ekipage.
Fnysinge, där kommer vi att
Övriga datum som är bokade i
träna även denna vinter.
Ett stort tack till Per och Marina ridhuset är 3/2, 17/2, 2/3, 16/3
och 30/3 samma tid.
som låter oss förvara hindrena
När utomhussäsongen börjar så
hos dem över vintern.
tränar vi på onsdagar precis som
Jag(Mia) och Ida Samuelsson
har blivit nya agilityinstruktörer i år, kl.18.00-20.00.
Alexander och Flashi Foto: J.Bohlin
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Linnéa och Timon Foto: K.Ström

En inofficiell agilitytävling, i
klass 1, hopp- och agilitybana är
planerad till September, inget
datum är ännu bestämt.
Även nästa år ska vi ut och ha
några uppvisningar.
Och självklart har vi agility på
lägret 1-4 maj.
Passa på och vila hundarna från
agilityn litegrann, så ses vi den
20/1 i Fnysinge.
/Mia Bohman.

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

Veckostädningar i hem
Tillfälliga städningar
Flyttstädningar
Fönsterputs

Målning av hus
Tapetsering
Staket

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
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Boka redan nu
kvällen den
23 januari-08!
Lär dig att förstå
din egen hunds
signaler bättre.

Föredrag om
Vargen och Hunden samt
Språk och Signaler.
Onsdagen den 23/1 kl. 18.30 i klubbstugan.
Föredragshållare: Sandra Ohlsson
Sandra studerar vargar så ofta hon får
tillfälle och har gått i lära hos Runar Naess.
Ett mycket intressant föredrag du inte får missa!
Kostnad: Klubbmedlemmar 40:Ej HBK medlemmar 100:Anmälan: Yvonne 0292-311 22
e-post: yvonne@tassit.se
Blir intresset stort gäller först till kvarn.
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Insändare och annat smått och gott.
Hej! Jag heter Tiger och går valpkurs.
Fast egentligen heter jag Hot Tamales. Men matte tycker jag ska
heta Tiger. Fast jag tycker det andra är finare.
Matte säger att jag är en liten buspojke. Fast på kursen kan jag
vara lydig när jag vill.
Yvonne och Karin är roliga. Karin har jättegott godis i fickan så när
matte hade inkallning ville jag vara kvar vid Karin. Men nästa gång
så mutade matte mig med en hel plastpåse godis då måste jag ju
bara springa dit.
Jag är jätteduktig att gå på två ben som ni ser på kortet. Jag måste
ju prova hur matte känner sig på två ben. Tur att man har 4 ben så
man kan springa fort.
Matte vill att vi ska gå kurs i vår och inte mig emot det är jättekul
här. Pudelpojken tycker jag är jättekul. Tänk om vi fick springa och
leka, men det får vi inte för matte säger att vi ska jobba och inte
leka. Synd men det är kul det också. Nu orkar jag inte skriva mer.
Vov Vov från Tiger (och hans matte Rita).

Har du en hundrelaterad

HEMSIDA?
Nina Grönlund kom med ett bra förslag,
- lägg in länkarna på klubbens hemsida!
Och det är klart vi ska göra det.
Skicka din länk samt en kortfattad
förklaring vad sidan innehåller.
E-post: yvonne@tassit.se
Att åka på läger är nog bland det roligaste
man kan göra med sin hund. Bara få ägna
sig helt åt sin hund, flera dagar i sträck och
träna på det som båda tycker är roligt.
Umgås med lika entusiastiska hundmänniskor, grilla och äta gott vid lägerelden
och prata hund långt in på nattan. Det enda
som är tråkigt med att åka på läger är att
dagarna går så himla fort. Det gör det ju
alltid när man har kul.
Boka in Heby BK - LÄGRET 2008 så du inte
missar det!

1 – 4 maj

Årets stora händelse på klubben!

(Mer info kommer i nästa RRR-apport och på hemsidan.)

Har du inte någonstans att bo, då kan du ta
in på ”Susanne Hilton”, fråga någon som
var med i spårgruppen på förra lägret så får
du vägbeskrivning.

En kortis från Lena Salestedt;
En liten pojke och en liten flicka badar.
Pojken ställer sig upp och börjar kissa.
- Vad är det där? frågar flickan.
- Min vattenledning.
- Så omodernt. Min är inbyggd.

Klubbens tävlingar 2008.
20 april Bruksprov Sökklass - Lägre, Högre
27 april Lydnadsprov klass I-III
8 juni Bruksprov Skyddsklass - Lägre, Högre, Elit
(DM)
5 juli Bruksprov Spårklass - Elit
6 juli Bruksprov Spårklass - Appell, Högre
21 september Lydnadsprov klass I-Elit
För att genomföra tävlingarna behövs medlemmarnas
engagemang, hjälp till du också.

Ingen kan göra allt men alla kan göra något!
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Valpkurs-Analys
Text och bild: Karin Ström

I september startade kursen för våra småttingar. In på klubben kom tio
förväntansfulla valpägare med ett slutmål, att få lära sig att fostra sin nya
familjemedlem!
Alla var nog lika smått nervösa när de kom
indroppandes med vaccinationsintyg och
stamtavlor i händerna. Med det menar jag så klart
människorna, valparnas beskyddare och i de flesta
fall ledare. Det är ju som sagt inte säkert att man
är ledare över sin flock. Om det går sig illa kan
hunden ta över den rollen som alla vet.

Först var det presentation av oss alla innan vi
började med kursinnehållet.
De flesta hade redan lärt sina valpar mycket, så
som kontakt och sitt. Linförigheten var det si och
så med, blev mest lite nosande i backen, stretande
i kopplet och dans på bakbenen.

BorderTerriern med det fina
namnet Bästla, här med sin
stora matte Annika, även
lillmatte Jenny tog över
kopplet ibland.
På valpkurs är det bara
positivt att även barnen är
med och lär sig träna

Den här tisdagen i början av september samlades
de som ville lära sina valpar ett och annat, både
smått och gott, på parkeringen vid klubben.
Instruktör var Yvonne Höglund och till sin hjälp
hade hon mig (Karin Ström).
I en cirkel på appellplanen ställde sig alla med
sina valpar och tränade passivitet medan Yvonne
checkade öronmärkningar och chippar.

Här tränas kontakt, t v är det dvärgschnauzern Tiger,
som ofta gick på bakbenen, kanske för att komma
närmare matte Ritas godisficka.
T h tränas dvärgpudeln Ludde av matte Ann-Christin..
Tiger och Ludde blev riktigt bra kompisar under kursen
och hade hellre sprungit och lekt tillsammans än lyssnat
på sina mattar, om de själva fått välja.

Men efter der att veckorna gick så lärde sig
valparna så mycket. Det märktes att ägarna tog
kursen på stort allvar och ägnade sig mycket åt
träningen hemma.
När blandisen Rambo
satte fart och busade
testades husse Shads
tålamod. De tränade bra
ihop och lärde sig
mycket, båda två.

Flatcoated Retrievervalpen
Stella med sin duktiga matte
Eva som är en av de som
utbildar sig till instruktör i
vinter. Kanske det är Eva
som instruerar på nästa
valpkurs?

Vid det tredje kurstillfället åkte vi till Östa för att
gå spår.
Jag skulle stå vid korsningen vid Östainfarten och
dirigera ekipagen till skogen men det visade sig
att jag kom sist av alla!
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Luddes matte och husse hade villat bort sig till
Östaudden på grund av mig!
Men som sagt det blev en lyckad förmiddag
utöver mitt lilla misstag, de flesta valparna visade
med bravur hur en nos ska fungera.
Mellanpudeln Spookie
med sin duktiga matte
Lina som är aktiv
tävlingsförare i lydnad
på elitnivå med sina två
äldre mellanpudlar.
De som också gick
valpkurs men inte kom
med på bild var: Jack
Russeln Leo med
lillhusse Billy och
matte Nina, Rottweilern
Norton med matte
Maisan samt Jack
Russeln Bizzy med
matte Camilla.

Mycket skratt och
tokerier blev det
men varför ska
man inte kunna ha
kul också mitt i
det
småallvarliga?!
Nu ser Yvonne
och jag fram mot
vårkanten när de
kommer med sina
valpar, uppväxta
över vintern till
unghundar, för att
gå kurs hos oss
igen!
Väl mött till dess. I bland är det långt ned för att visa

en liten Jack Russel rätt. Här matte
Anna och Zackie.

Valpkursdeltagarna var ett roligt team att leda,
instruera och hjälpa. Alltid lika glada och
förväntansfulla var de allihopa.

/Karin

Therése Boman är duktig på att skicka in roliga historier, här kommer en om Haren & Björnen
Det var en gång en Björn och en Hare som härskade i skogen, de slog och skrämde de andra djuren och visade ingen
respekt! Även Haren fick sig en durving då och då av den stora Björnen, bara för att han var så
liten. Haren gillade egentligen inte Björnen men nu hade han inga kompisar kvar i skogen så han stod ut med Björnen för
sällskapets skull. Men så en dag när de två gick på en stig fick de se en Padda.
- Nu jävlar ska du få stryk, ingen får använda min stig som rastplats!,
utbrast Björnen.
- Vänta vänta, skrek Paddan. Om ni skonar mig så ska ni få 3 önskningar
var, sade Paddan.
- Om du ljuger dränker jag dig, sade Haren.
Så började Björnen på sin första önskning. Han funderade en stund och sade: - Jag önskar att alla björnar
i denna skogen är honor utom jag. Och vips så var det så!
Så var det Harens första: Haren funderade en stund och sade: - Jag vill ha en hjälm. Och vips så var det så!
Björnen blev rasande på den dumma Haren och daskade till honom och sade: - Är du så jävla dum och tar en hjälm när du
kan välja precis vad du vill!
- Men jag vill ha en hjälm, sade Haren
- Nåja, sade Björnen.
Björnen tänkte nu ännu större: - Jag vill att alla Björnar i hela Sverige ska vara honor utom jag.
Och vips så var det så!
Haren tänkte och sade: - Jag vill ha en cross!
Björnen blev ännu mer rasande på Haren och daskade till honom igen.
Björnen tänkte nu ÄNNU större och sade: - Jag vill att alla björnar i hela världen ska vara honor utom jag! Och vips så var
det så! Björnen var överlycklig över sin situation.
Så var det Harens sista önskning. Haren tog på sig hjälmen och hoppade upp på crossen, varvade upp den och skrek till
Paddan: - JAG ÖNSKAR ATT BJÖRNEN VAR BÖG!
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Lite blandat....
Bild 1

Bild 2

Vilka är hundarna?

Bild 3

Tre hundar som syns på klubben ganska ofta,
vilka är det? Det går bra med hunden eller
ägarens namn. Skicka in ditt svar till
redaktionen (se sid 3) senast 31 december. Av
de rätta svaren dras en vinnare som vinner en
godispåse till hunden. Hundarna och vinnaren
presenteras i nästa nummer av tidningen.

I förra numret av RRR-apport skulle man räkna tassar. 25 st
var det och av de som skickade in rätt svar drogs en vinnare.
Det blev Anki Broström i Östervåla som vann en påse hundkex till sin Morris. Priset skänkt av Gunnars Hund och Katt i
Uppsala. Grattis Morris, hoppas det smakade gott!

”GÅ FOT”-TRÄNING

I förra numret hade vi också en tävling där pratbubblorna
till två hundar skulle fyllas i, tyvärr har inga förslag
skickats in. Hur är det med fantasin?

Källa: www.unitmedia.com/comics/marmaduke

Det finns tillfällen i varje hunds liv
då han måste tas ut på promenad, i all
synnerhet om han bor flera trappor upp
över gatan. Att släppa ut honom genom
dörren blir tämligen otillfredsställande
lösning - i varje fall för honom.
En promenad med din hund kräver halsband
och koppel. Meningen med denna rekvesita
är att hindra honom att följa sin
naturliga instinkt att löpa sin väg.
Först, håll hunden till vänster om dig,
hugg stadigt tag i kopplet. Ge honom
inte alltför lös lina. Om han rusar i
väg, spring efter honom. Stannar han
stannar du. Var beredd på att göra halt
vid varje lyktstolpe (oavsett hur ofta
den passeras) varje träd, varje hund och
varje pöl på gatan som kan vara av
intresse, dvs. för honom - inte för dig.
Om han vill gå över gatan, låt honom
inte gå för långt ifrån dig. Försök om
du kan få honom över till andra sidan
gatan utan att reta bilisterna.
Det är av vital betydelse att din hund
lär sig att hålla sig tätt intill ditt
vänstra knä, vilket inte torde vara
alltför svårt. Springer han framför dig
gör du bara helt om och går i motsatt
riktning. Om hunden cirklar runt dig
rotera med honom så fort du kan, annars
kommer du att finna att kopplet har
snott in dina ben så att ingen av er kan
gå. Om du blir hopplöst intrasslad be
någon förbipasserande (som troligen har
stannat för att titta på) att befria
dig.
Du får emellertid under inga
omständigheter låta din hund gå till
höger om dig. Det är du som skall hålla
dig på hans högra sida.
Källa: Konsten att umgås med en Neurotisk
hund av Stephen Baker
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Köttfärsgodisar
Källa: http://vovvekex.blogspot.com/

500g köttfärs
2dl havregryn
3dl buljong (3dl vatten 1 köttbuljong tärning)
1 ägg
2 msk matolja
1dl majsmjöl
0,5 dl vetemjöl
Fräs köttfärsen och låt fettet rinna av i ett
durkslag. Gör i ordning buljongen och slå den
över havregrynen. Låt svälla en stund. Blanda
ner köttfärsen, ägget, matoljan och sist resten av
mjölet. Bred ut tunt på en plåt och baka i 10
minuter i 200 grader. Ta ut plåten, sänk värmen
till 100 grader och dela köttfärskakan i lagom
bitar.
Ställ in plåten igen och låt eftertorka med luckan
på glänt ca 2 timmar.
Spröda små bitar som håller sig bra i kylen minst
en vecka. Går bra att frysa.

ungar....
OM YRKEN
Bonden är en väldigt lycklig man, först och främst för att han har
traktor, men också för att han slipper jobba
HÅKAN 7 ÅR
Bönder är liksom en egen ras, precis som rörmokare och föräldrar.
ADERS 8 ÅR
En bonde vid vår sommarstuga välte med traktorn över sig. Det kan vara
ganska farligt. Men till all nöd kom han
ifrån det hela med livet
och lemmen i behåll.
GUNNAR 7 ÅR
OM DJUR
Kon har fyra magar, tre inuti och en på
undersidan.
HANS JÖRGEN 6 ÅR
Det är de korna som springer omkring mest och skakar på sina juver
som gör yoghurt
ALLAN 5 ÅR
Inne i grisen finns det korvar och skinkor. Och i rumpan på den
sitter syltan och väntar på att bli uppäten.
LARS 6 ÅR
Kvinnodjur är duktigare än männen. De gör mjölk och ungar. Och så
kan de både värpa och ryta.
KATJA 6 ÅR
Husdjur är djur som kryper inne i väggarna.
ANNA 7 ÅR
Honan heter gris och hanen heter svin. Ungarna heter kelgrisar.
SOFIE 5 ÅR
Mamman heter höna, pappan hane, ungarna killingar och barnbarnen
heter ägg.
STEFAN 6 ÅR
Hönor som får gå var de vill lägger finare ägg
eftersom de slipper
ha hönsnät runt huvudet.
HANS 6 ÅR
En typisk gris ser rosa ut och har två hål i nosen.
PAULINE 6 ÅR
En del kor är svarta. De är invandrare.
KARIN 5 ÅR
Juristen hänger under kon och har flera öppningar som
det kommer läskedryck ur.

Källa: www.unitmedia.com/comics/marmaduke

Mer ”lite blandat....”

Rolig historia från Therése Boman.
På ett sjukhus, i ett väntrum, sitter de anhöriga till en mycket sjuk person. Läkaren kommer in, mycket
trött och säger:
- Jag är så ledsen. Jag har dåliga nyheter. Det enda hoppet för er släkting är en hjärntransplantation.
Det är väldigt riskfyllt MEN det är det enda hoppet. Ni får själva betala för hjärnan.
Efter en lång tystnad frågade någon 'Okej, hur mycket kostar en hjärna?'
Läkaren svarade: 5 000 kr för en manlig hjärna och 200 kr för en kvinnlig.
Männen i rummet försökte hålla sig för skratt och att undvika ögonkontakt med kvinnorna.
En av männen frågade med ett något triumferande uttryck i ansiktet:
Varför kostar den manliga hjärnan så mycket mer?'
Läkaren log åt den något oskyldigt, barnsliga frågan och svarade: Det är standardprissättning. Vi
måste sänka priset på kvinnliga hjärnor eftersom de ju faktiskt är använda.
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Heby Brukshundklubb

Heby 2007-09-14

Protokoll från Medlemsmöte 2007-09-13
Plats; Klubbstugan Rödjebro
Tid; Kl.19.00

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. Efter fråga 7 valdes ny sekreterare för mötet, Karin Johansson
då sittande valt att lämna mötet.
4. Val av två justerare tillika rösträknare. Till detta valdes Mia Bohman och Gunilla Kornberg.
5. Fastställande av röstlängd gjordes genom upptecknande av speciell närvarolista.
6. Fråga om mötet var stadgeenligt utlyst. Frågan diskuterades då mening fanns att klubbtidningens utskick
(medlemmarna till handa den 11/9) var för nära datumet för medlemsmötet vilket ev kan reducera antalet närvarande
medlemmar. Andra menade att dag och tid för mötet har stått i klubbtidningens verksamhetsplan i varje nummer (de två
tidningar som kommit ut under våren) samt på hemsidan. Mötets medlemmar godkände dock och menade att mötet var
stadgeenligt utlyst, men enades om att det är bra att se över tiderna för manusstopp och utskick av medlemstidning
relaterat till datum för medlemsmöten.
7. Godkännande av dagordning efter justering där fråga om kostnadsersättningar satt under punkten ekonomi ströks.
Kostnadsersättningar kommer i stället att behandlas på kommande årsmöte.
8. RAPPORTER;
a. EKONOMI; Ordförande meddelar; Pg (Tävling) 23699 kr. Bankkonto (bingolotto); 68543 kr. Bankgiro (rörligt) 22004
kr. Kassa (köket) drygt 4000 kr som skall redovisas till kassör.
b. KLUBBSTUGAN; Göran Havée har byggt hyllor och städat i förrådet vid appellplanen. Yvonne Höglund och Michel
Isberg har städat och satt upp hyllplan i förrådet i klubbstugan. Stort tack till Er från medlemmarna och övrig styrelse.
För kännedom; de stora borden i klubbstugan är uthyrda 22/9. ”Avstrykningsmattorna” i plast vi ytterdörr i hallen är
slitna, skulle behövas nya. Problem med möss i stugan. Karin Johansson informerar Rödje/ Jocke Tallroth.
Vi ska även höra med hyresvärden om det är ok att slänga sopor i anslutning till att det är tömning av soptunnan.
OMRÅDET; Gräsplanen är klippt 8 ggr hittills i år. Kostnad; 500 kr/gång. Den kommer att klippas några gånger till efter
behov. Det diskuterades att vi bör initiera till ett möte med Rödje IF. Det finns bl a tankar om att bygga en altan
men det känns ovisst då vi endast hyr. Annica Boström föreslås ta kontakt med Rödjes styrelse.
ALMANACKA; Ingen uthyrning från Rödje IF;s sida. Viktigt att vi stryker på almanackan om någon aktivitet blir
inställd eftersom vi bokar stugan på helger av hyresvärden och Rödje kan behöva stugan för uthyrning.
c. DISTRIKTET; Ordförande Marie var på distriktsmöte 12/9. Det handlade om SM som distriktet i Västmanland
arrangerar 2008. Man vill redan nu ha namn på folk som kan hjälpa till från alla klubbar i distriktet. Petter Lundberg har
hand om sponsring. Om det finns någon som vill vara med att ordna sponsorer besök mötet 26 september i Strömsholm.
Lista där man kan anteckna sig som funktionär finns uppsatt i klubbstugan, skriv vad du vill hjälpa till med, förlag på
uppgifter anges på listan. Skriv också tröjstorlek, då alla som hjälper till får en funktionärströja. Boka den 22-24 augusti
2008 som funktionär på SM. Av medlemsavgiften går 30 kr/medlem till distriktet som finansieringsmedel till SM. Om
det visar sig att SM går med vinst går pengar tillbaka till lokalklubbarna. Vid förlust får klubbarna var med och betala.
För de som hjälper till anordnas en funktionärskamping. Ordförandekonferens den 14 november. Marie har inte möjlighet
att åka, tas upp på nästa styrelsemöte. Konferensen är i studiefrämjandes lokaler i Västerås.
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Forts. Medlemsmöte 070913
d. BINGOLOTTO; Vi väntar de 100st julkalendrar som är beställda för försäljning.
e. ÖVRIGA RAPPORTER; Inga övriga rapporter.
9. KOMMITTÉER och SEKTORER
a) UTBILDNINGSSEKTORN, HUS; Föredrag om Svenska brukshundklubbens dressyrpolicy den 30/9. Från Heby BK är
1 instruktör anmäld. Inbjudan har gått ut till alla instruktörer. En valpkurs med 10 deltagare och en allmänlydnadskurs med
12 deltagare pågår. Annonsering på hemsidan för de aktiviteter och temadagar som klubben anordnar. Tyvärr har flera fått
ställas in pga för få eller inga anmälningar. Dags att söka ridhus för vinterträning. Mia Bohman kontrollerar pris och
möjlighet till bokning i Nickbo och Fnysinge. Therése Boman kontrollerar ett ridhus i Harbo. Medlemmarna beslutar att
vid träning i ridhus betala 20 kr/gång och person, så går klubben in och täcker upp om det blir dyrare.
Inför stormötet den 21 oktober, fundera över förslag på t ex föredragshållare.
Den 16/9 ska anmälan till instruktörsutbildning in. Problem att få tag på ansvariga för utbildningen. Det finns frågor om
upplägget och var utbildningen kommer att vara. Två av de sju personer som fått förfrågan att gå utbildningen har sagt ja.
En avstår. Resten har inte svarat, är osäkra, behöver mer information. Yvonne Höglund försöker få kontakt med ansvariga.
b) TÄVLINGSSEKTORN; Lydnadsprov den 23 september. Efteranmälningar tas emot. Ordförande har köpt in priser för
nästa år för ca 1300 kr.
Spårtävling för varje klass varje år önskas. Det är svårt att få ihop funktionärer till de tävlingar vi har. Frågan tas upp på
stormötet för diskussion. Det måste finnas marker och personal. Brist på tävlingssekreterare. Det skulle behövas fler.
c) KÖKs och FESTKOMMITTÉN; Det behövs en kökskommitté. Anki Nyzell och Mia Bohman ska jobba på det. Det bör
alltid var två som har köket vid arbetsinsats anser Anki.
d) LÄGERKOMMITTÉN; Ligger vilande.
e) PR-INFOKOMMITTÉN; Yvonne Höglund uppmanar var och en att kontrollera med tänkbara företag till sponsring.
Therése Boman meddelar att företaget ”Pinewood” ger 10% i rabatt till medlemmar i Heby BK. Therése visar lite av det
klädsortiment som ingår i kollektionen. Priser till tävlingsborden finns så det räcker till årets kvarvarande tävlingar. Vi har
fått första sponsorn till ett Agilityhinder från ”Vesterbo stuteri”. Information om att klubben strävar att gå över till SBK;s
webhotell.
f) AGILITYSEKTORN; Fortsättningskurs pågår med 6 deltagare. Mötet stöder inköp att hinder samt budgetering för det
inför nästa år. Agilitykommittén kontrollerar kostnad för en tävlingsbana samt möjlighet till att söka bidrag, sponsorer. Te
x leader + pengar sk ”ungdomscheck” Hur mycket får man in i vinst på tävlingar? Medlemmarna stöder och ställer upp
som funktionärer för ev tävling inofficiell/officiell. Vi bör även budgetera för ett förråd och höra med markägare om
möjlighet att få sätt upp detta. Temadag agility planeras den 16-17 februari 2008. Extern instruktör är bokad inför det.
g) RASUTVECKLINGSSEKTORN; MH genomfört den 9 september med 6 hundar. Den 27 oktober MH för 6 hundar.
Klubben har ansökt för en Korning den 22 september. Nu har initiativtagaren dragit tillbaka sitt intresse, även domare har
sagt ifrån, endast testledare klar i dagsläget. Detta måste lösas snarast för att inte vi ska behöva ställa in. Ordförande har per
mail sökt domare men har ingen möjlighet att ringa runt i helgen. Marie fortsätter söka lösningar.
Frågan om inofficiell utställning ventileras. Men ingen av dem som skulle ha möjlighet att driva frågan vidare finns med i
dag. Frågan aktualiseras på stormötet den 21 oktober.
h) REDAKTIONSKOMMITTÉN; Mycket fin tidning av de nya redaktörerna. Yvonne Höglund och Karin Ström. Mötet
diskuterar en ny typ av merittavla. Det fattas också en merittavla för lydnad och agility. I dag inga som kan tänka sig att ta
tag i merittavelfrågan. Vi funderar mer.
10. ÖVRIGA FRÅGOR; ”Sportringen i Heby” har meddelat att de kan ordna tryckning av tex träningskläder, tröjor osv.
Man behöver dock ta fram lämpliga klädalternativ. Gunilla Kornberg undersöker olika alternativ.
Yvonne Höglund ger ett förslag att fundera över. Medlemmar boende i Heby kommun skulle i första hand kunna hämta sin
tidning vid klubben (under sommarhalvåret) då vi ändå finns här och tränar. De som inte har möjlighet får efter ett viss
datum naturligtvis tidningen hemskickad.
Ordförande informerar om att Klubbens Villkor för ”Kollektiv olycksfallförsäkring” uppsätts i klubbstugan.
11. Mötet avslutades av ordförande.

Justeras:

Karin Johansson
Sekreterare

Marie Sverin
Ordförande

Justeras: Mia Bohman

Justeras: Gunilla Kornberg
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Vikten av att lära Din hund ”stanna kvar”…
Text och bild: Cissi Eriksson
Plats: Gränby centrum, Uppsala
Tidpunkt: Mellandagsrean 2005.
November 2005 blev jag lycklig låneägare till en Griffon Bruxellios tjej vid
namn Lula. När Lula flyttade in hos mig
var hon nio månader gammal och hade
tillbringat all sin tid hos sin uppfödare
långt ute på landet.
Vi gick ut och mötte världen tillsammans
Lula och jag! Snabbt upptäckte jag att hon
var öppen för det mesta, bara hon hade mig
bredvid sig. Att Griffoner är riktiga enmans
hundar noterade jag ganska snabbt.
Hur som helst, jag skulle åka upp och hälsa
på vänner i norr över jul och hade därför
anlitat min mamma och pappa som
hundvakt.
Båda mina föräldrar är vana hund människor och har haft hund större delen av deras vuxna liv.
En kväll under mellandagarna ringer jag hem till mamma, hon låter lite sammanbiten och efter en
stund kommer det fram att hon har något att berätta.
Mamma och pappa har tillsammans med min moster och hennes man tagit med min lätt dementa
mormor till Gränby köpcentrum för lite mellandags shopping. Lula var med och satt i bakluckan på
deras stora Volvo 940. För säkerhets skull hade de satt i hundgrindarna som fanns kvar i förrådet
efter vår schäfer. Klockan närmade sig sen eftermiddag = kol svart ute, och det var dags för hemfärd.
Pappa öppnade bakluckan, sa åt Lula att ”stanna kvar” och öppnade hundgrinden. Lula stannade
snällt kvar, tills pappa bara skulle flytta lite på en kartong. Då! Tar min pytte lilla hund ett snabbt
språng över pappas arm och ut i mörkret. Ja, direkt mörker kanske det inte var… Alla som blundar
och minns det kaos som brukar vara vid mellandagsrean kan snabbt föreställa sig antalet bilar på
Gränby köpcentrums parkering… Och alla bilar står ju långt ifrån stilla.
Lula är puts väck borta! Min mamma grips av panik! Min moster och hennes man skyndar fram för
att hjälpa. Som pricken över i- med lilla mormor i släptåg som undrar om han verkligen har
nycklarna kvar till lägenheten eller om hon tappat dom…
Tillsammans letar de mer eller mindre hysteriskt efter Lula. Det är bara en tidsfråga innan någon bil
kör över henne och hon syns inte till någonstans! Dessutom är hon så liten och lätt att stoppa in i en
bil och helt enkelt ta hem som försenad julklapp till sina barn. Hundtjuvar är väl alla hundägares
största fasa?
Efter lång stunds letande springer mamma in till informationsdisken i köpcentrumet. Med andan i
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halsen frågar hon tjejen där om någon möjligtvis inte lämnat in en liten brun borttappad hund.
-Tyvärr inte, svarar informationstjejen .
Bredvid mamma står en kvinna som hör alltihopa. Hon upplyser då mamma om att hon sett en kvinna
stå med en liten hund i famnen och prata med en vakt.
Nu vet inte min lilla mamma om hon ska skratta eller gråta. Tjejen i informationen ringer ner till
vakten som berättar att det stämmer. Han hade blivit uppsökt av en kvinna som fångat en panik-slagen
hund som kommit utspringandes i 190 från systembolaget!
En man inne på bolaget hade försökt fånga hunden, men den lilla varelsen hade flytt i panik. Kvinnan,
som också hade ett barn med sig, satte sig ner när hunden kom springandes mot dem och öppnade
famnen som Lula snabbt hoppade upp i.
Efter samtal med vakten erbjöd sig kvinnan att köra den lilla rymmaren till polisstationen för att
eventuellt låta den bo hos henne istället för i arresten, tills ägaren dök upp.
Mamma sprang ut till sitt sällskap och i rally fart körde de ner till polisstationen där de hittade en
omtumlad Lula i famnen på hennes räddande ängel.
Så!
Nr 1 - Lär din hund kommandot ”stanna kvar”! Det har jag gjort =) ovillkorligt!
Och nr 2 – lita aldrig på din hund!
Varje gång jag går in på Gränby funderar jag på hur Lula tänkte när hon sprang in genom
huvudentrén, sick sackade sig fram mellan säkert hundratals ben, ända bort till systembolaget. Hur
många försökte fånga henne? Kanske inte är så
konstigt att hon kopplar på x2000 motorn varje
gång någon okänd försöker böja sig ner och ta i
henne.
Stackars lilla dumma hund.
Slutet gott allting gott!
Idag är Lula en mycket väluppfostrad och lydig
hund. Hon är lättlärd och vaken.
När jag jobbar är hon alltid med mig och då är hon
nästan alltid lös. Jag är övertygad om att små
hundar är lika lydiga som stora hundar om man
behandlar dem som hundar och inte som små gullungar… Jag har högre krav på Lula än vad jag hade
på vår schäfer – men det klarar hon galant av att
leva upp till!
Och absolut – visst är hon min lilla gull-unge, fast
det berättar vi inte för någon!

Lula är jätteduktig i agility. Här är hon med sin lillmatte
Alva. Både Cissi och Alva är intresserade av att tävla så
Lula får mycket agilityträning. Red.anm.
Foto: Karn Ström

Även icke medlemmar läser vår tidning; citat:
”Det märks verkligen att ni har lagt ner ett jättejobb på tidningen. Som klubbmedlem i er klubb, skulle
jag vara supernöjd med en sån bra, trevlig, entusiasmerande och mycket informativ klubbtidning! Det
är så att man nästan blir sugen själv att bli medlem ;-))”
Lycka till i framtiden! /Piroska Forkman
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Eftersnack eller Skitsnack?
Text och bild: Karin Ström
utbildning är fostran, lydnadsdressyr och
jaktträning. ”
Jag trodde inte mina ögon eller öron när
farsgubben efter att jag läst upp det där om
ledarskapet säger lite muttrande:
-Jaao! Visst är det bra med lydnad. Det ska man
väl ha på hundarna. Men det ser du väl på Lady
att hon är snäll? Räcker inte det?
Uppe i famnen på pappa halvligger en halvstor
Nu har jag svart på vitt fått bekräftat genom
Jaktskolan jag går... Hundar som man jagar med hund av rasen Hamiltonstövare och norpar bullar
måste ha en riktig grundlydnad för att kunna vara från köksbordet!!
duktiga jägare.
Lycka till med den odågan, farsan!!
Och tro det eller ej men jag åkte hem till mina
föräldrar och visade upp Jägarskolans bok: ”
Jakthunden ” och läste upp för min pappa som är
av den ”gamla ” uppfattningen att Jakthundar är
till för att jaga med och ingenting annat.
-Lydnad? Vad är det? Var hans fråga när jag
kom insläntrande lite stöddigt till
barndomshemmet. Mitt svar?
-Kolla farsan! Här har du din framtida
kvällslektyr!!
Så här står det i boken:
” Också en stövare bör vara tillgiven och
väluppfostrad. Bra lydnad och samarbete bygger
Pappas Hamiltonstövare Lady och min Weimaraner IQ
på att hunden uppfattar ägaren som ledare.
Där fick du pappa! Var min första tanke när jag
läste upp texten för honom.
Men inte tror han på vad de skriver i böckerna.
Enligt honom så kan det inte vara ”riktiga” jägare
som har sammanfattat böckerna till Jägarskolan.
Nu är det ju det här inte någon vespottning jag för
mot min pappa. Utan bara hans tankar och idéer.
Han småflinar när jag pratar om lydnad på hundar
så jag vet inte om han retas eller faktiskt menar
det! Jag hoppas ju på att det är det förstnämnda...
Men med ” gubbar ” vet man ju inte så noga.
Men jag har gett mig den på att bevisa för honom
och resten av jägarstyrkan som inte förstår vidden
av att lydnad på hunden är A och O.
Mer i Jägarskolans bok står att läsa bara för att
nämna en liten del av vad de tar upp:
” Hunden ska ha respekt för ägaren men ändå
känna tillit. De tre huvudstegen i en hunds
I förra numret skrev jag om Jakthundar och
Jägare...
Och det tänkte jag faktiskt fortsätta skriva om i
det här julnumret också.
Jag var lite skraj faktiskt efter att ha publicerat
reportaget och trodde nog att jag skulle få en
mobb efter mig!
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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

Ett stort tack till våra sponsorer

OKQ8 Heby

Intervet AB

www.okq8.se

www.intervet.se

B. Helgessons Skog & Fritidsprodukter
Transferprint

www.transferprint.se

Sportringen i Heby

Gunnars Hund & Katt
TassIT

www.tassit.se

Arkitektkopia

www.gunnarshundochkatt.se

Rogers Allservice

www.arkitektkopia.se
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www.rallservice.se

AdLibris

www.adlibris.se

Instruktörernas lydnadsdag
Text och bild: Yvonne Höglund
Som tack till klubbens aktiva och blivande instruktörer samt
domare hade jag bokat in en heldag lydnadsträning med egen
hund. Även vi som är vana hundtränare behöver vidareutveckla
oss. Lördagen den 17 nov kl.09.00 var det samling på klubben för
en heldag med Heléne Elgemyr från Falu BK. Heléne är lärare i
hundtjänst, mycket pedagogisk och med massor av erfarenhet som
hon gärna delar med sig av.
Alla hade en spänd förväntan i blicken för hur dagen skulle bli. Vi
började med att presentera oss själva och våra hundar, sedan
berättade Heléne om sig och sitt tankesätt vad gällande hund,
inlärning och träning men också inför tävling, där vi fick lite att
tänka på samt bra tips.
Cissi och Ya-ya fokuserar medan
Vi planerade startordningen för sedan var det dags att gå ut på
Therése, Gunilla med Cocos och
appellplanen och träna våra hundar på de moment vi valt. Först ut Carolina lyssnar intresserat på Heléne.
var Gunilla med sin boxer Cocos, som ville ha idéer om inlärning
av bruksmomentet framåtsändande. Det momentet
var också Lena med sin riesen Pirran och Susanne
med sin schäfer Ecco, intresserade av. De andra
deltagarna fick vara med och stå som grupp.
Enkel beskrivning av hur momentet går till är att
föraren skall skicka hunden framför sig genom en
rad med fyra personer.
Som nästa moment valde vi ett tävlingslydnadsmoment som ingår i elitklass. Cissi och schäfern
Lena med Pirran tränar på framåtsändande genom
Ya-ya samt jag själv med min aussie Ascii var de
gruppen. Heléne poängterar hur vilktig punkten några
meter framför gruppen är för hunden.
som valt apportering med dirigering. Heléne
instruerade oss hur vi skulle göra, vi började med
att lära våra hundar att stå mitt emot oss, medan vi kasta en boll till höger och en boll till vänster
snett bakom hunden medan den stod kvar, därefter dirigera den åt det håll vi ville att den skulle gå
och hämta sin boll. En ganska lätt övning som passar alla att träna sin hund med och som dessutom
är kul för hunden. Heléne förklarade sedan hur den
fortsatta träningen skulle gå till.
Det började bli kallt, så det var dags att bryta för
lunch och att komma in i värmen.
Efter en varm och god lunch kändes det bättre att gå
ut igen.
Nu var det dags för Carolina med sin korthårscollie
Pripps som ville ha hjälp med att förbättra
fjärrdirigeringen, ligg, stå, sitt på stället, där föraren
skall kommendera sin hund från 10 m håll i
lydnadsklass III. Pripps har en benägenhet att
förflytta sig ur position vilket drar ned betyget.
Heléne hade lösning på det också vilket var
intressant för oss att se från sidan att det verkligen
Ecco ligger startklar och fokuserar på sin matte Susanne.
gav resultat.
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Therése med aussien Flashi har haft svårigheter med momentet tung apport (4 kg). Heléne ville först
se Flashi apportera en vanlig träapport. Genast såg hon att Flashis teknik att gripa och bära
träapporten var nog problemet att inte tungapporten fungerade.

Therése fick jobba med konkurrensen, att föröka sno träapporten före sin hund vilket gjorde Flashi
mer taggad att hinna före sin matte och därmed få ett intensivare och fastare gripande. Med denna
teknik skall hon sedan klara att bära tungapporten bättre och därmed få upp betyget.

Lena och Valle får goda råd.

Cissi placerar ut godbitar mellan
apporterna för att avdramatisera
dem för Yaya, vilket är en bra
början för en apportintresserad
hund.

Karin och Tutsi.

Gunilla med Cocos
och Carolina.

Vi hann med några moment till för att avsluta med vittringsapportering, sist ut var Karin med sin
border collie Tutsi, en ung tik som bara har börjat sin träning.
Så till slut var det dags att summera och avrunda dagen med kaffe och hembakat.
Heléne gav oss alla värdefulla tips och idéer för vår fortsatta träning och vår utveckling till att bli
bättre hundtränare. Tack Heléne, alla var jättenöjda med dagen.
Hem åkte alla snabbt för att hinna med en upptinande dusch
innan vi åter skulle samlas på klubben till årets arbetsfest.
Till slut har jag bara att säga till er som inte var där, det var
jättetrevligt!
Marie m.fl hade fixat god mat och dryck, speciellt efterrätten var
en höjdare, saffranskaka, frukt och grädde.
Vi skrattade massor för vi hade verkligen urkul och inte allra
minst en härlig stämning och medryckande musik från
tjejbandet på scenen, ni var jätteduktiga Essenji, hoppas ni
kommer tillbaka på årsfesten i februari!
Så var en intensiv dag, från 9.00 till 24.00 på brukshundklubben
till ända och jag lovar att jag somnade gott efter dagens alla
aktiviteter.
Tack alla klubbkompisar, ni är ett så härligt gäng!
/Yvonne
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Denna bild på tjejgruppen Essenji har fotats av
Nathalies pappa.

Bilder från Arbetsfesten 17 nov. 2007
Foto: Nathalie Ekboms pappa
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Och till sist men inte minst och nog så viktigt har Kira
ett viktigt meddelande!
Har Du och Din hund varit ute och tävlat
under året?

Lämna in alla dina resultat till min matte Marie
Sverin så är du med och tävlar om de fina
priserna som delas ut på årsmötet!
Senast 2007-12-31 måste resultaten vara inne
för att du ska få vara med i beräkningen.
E-post: marieteams@hotmail.com
Ring Marie: 0292 - 509 23. Hon har koll på alla
olika priser och dess statuter.

BINGOLOTTO
Vi kan inte nog tjata om detta, men det blir en
bra slant till klubben! Prenumerera du också på
Bingolotter. Enkelt och lätt att spela... man
behöver inte ens spela utan har vinstbevakning,
lotterna kommer hem i brevlådan och betalas
gör de 1 ggr/månad. Kan inte bli enklare!
Gå in på www.bingolotto.se där du hittar all
information för att bli prenumerant, glöm ej
välja rätt förening!
Heby brukshundklubb (se under ort Vittinge).

Behöver du bra hundkläder?
B. Helgesson Skog- & Fritidsprodukter
Ärligsbo, Tärnsjö tel. 0292-400 45.
Erbjuder alla HBK:s medlemmar 10 %
rabatt på
Pinewoodsortimentet.
Se produktutbudet på
hemsidan:
http://www.pinewood.se/
web/index.html
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