RRR-apport
Nummer 2 2008

Årgång 17
Heby brukshundklubbs
medlemstidning
I detta nummer kan du läsa om:
Heby-lägret
Mentalbeskrivning Hund
Rapport från sektorerna
Inbjudan till den spännande tävlingen ”Äventyr med hund”
Reportage och mycket mera
Trevlig läsning i hängmattan!

Välkomna till klubben alla
nya medlemmar!
Glad Midsommar och en riktigt trevlig sommar önskar vi
alla!
Fotografer, se sid 2.

Som medlem kan du få din hund
mentalbeskriven, vara med på lägret, tävla på både bruks– och lydnadsprov, träningstävla i agility, gå
på olika kurser med din hund, utbilda dig själv till tävlingssekreterare, tävlingsledare, figurant eller
kanske vara hjälpare på kurser!
Ha alltid koll på klubbens hemsida: www.sbk.nu/klubbar/heby
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Ange namn, adress, telefon, födelsedatum och vad betalningen avser.
BG 5726-4665 Heby Brukshundklubb / Ulf Sundqvist
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28 Augusti - Medlemsmöte: kl. 19.00
(dagordning finns på sid 31)

Framsidan: Valpen Tindra, foto: Sara Berg. Collie-MH, foto: Maud Stavenor. Midsommarhunden Ascii, foto: Yvonne Höglund.
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Klubbstugan
Blå Mörkret

Redaktionen har ordet
Text: Karin Ström
Hej alla medlemmar i Heby BK!
Vilken vår vi har haft! Både när det gäller väder och aktiviteter, så har allt varit på topp.
Först och främst har sex flitiga elever (däribland jag) överlevt ett iskallt Blå Mörker under vintermånaderna. Den 12 april fick vi åter se dagens ljus då vi klarade Allmänlydnadsinstruktörsutbildningens
examen. Grattis till oss sex!
Och ett stort tack till Yvonne H och Annica B som med stor uppmuntran och ett gediget tålamod
hjälpt oss genom det här halvåret.
Nu är vi nyexaminerade ledare för vårens kurser där den första startade den 14 april.
Allmänlydnadskursen fick hela 19 elever så det blev det två kurser av den. Inte dåligt tycker vi!
Riktigt roligt att så många är sugna på att allmänbilda och socialisera sina hundar.
Kom ihåg att hålla utkik efter datum på höstens kursinskrivning, på hemsidan och i Flygbladet.
De efterlängtade Onsdagsträningarna är igång, som vanligt med start kl.19.00. Kaffe och godsaker
finns att köpa och det är alltid en instruktör på plats för att ge råd och tips till de som känner att de behöver lite hjälp.
Mellan kl.19.00 - 19.30 kan det vara skott-träning, så tänk på det ni som har skottberörda hundar!
Den 27 april, som var en söndag i år, hade vi anordnat Lydnadstävling i klass I och II. I ettan var det
ingen alls från Heby-klubben som anmält sig... Jo, jag som jag tyvärr var tvungen att avanmäla då min
hund IQ hade en tratt på huvudet sedan hon blivit hundbiten. Hur resultaten blev från tävlingen kan ni
läsa om på hemsidan: www.sbk.nu/klubbar/heby.
Lägret lockade många, parkeringen fylldes med husvagnar och bilar
av hundägare som ville delta i de allehanda grenarna.
Ett stort tack till alla er som gjorde helgen till ett lyckat event! Vad
skulle klubben vara utan er, måntro?!
Vi vill även passa på att önska alla nya medlemmar varmt välkomna
till Heby Brukshundsklubb. Hoppas ni kommer att trivas hos oss!
Välkommen också alla gamla medlemmar till ett nytt och fräscht år
med nya möjligheter till roliga aktiviteter för dig och din hund!
Fortsatt trevlig vår och ha en skön sommar önskar vi
på redaktionen!
Passa på att skriv om något hundnära och skicka in
till nästa nummer av tidningen. Glöm inte kameran!
och fotografera hunden.
Senaste numret av RRR-apport finns på hemsidan!

Trevlig läsning önskar vi i redaktionen;

Karin & Yvonne

E-posta eller ring oss!

hebybkred@hotmail.com
Karin Ström tel. 0224 - 306 24
Yvonne Höglund tel. 0292 - 311 22

Nästa Manusstopp
15 Augusti!!
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Ordförande har ordet
Text: Annica Boström
Ordförande har ordet...
Vad gör man när de står helt still mellan öronen. Alla nyheter finns på vår hemsida, men om de är
några som inte läser på den så måste jag berätta att nu har klubben troligen fått sin första Bch
(bruksprovschampion)!
Grattis, Cecilia Deckel, med Karga Landes Ya-ya! (foto, se tävlingssektorns sida).
Certerna är tagna i spårhundgruppen och det som fattas nu är en utställningsmerit, en 2:a i Öppen
klass. Sen kan vi ha en championfest!!
Vi går mot ljusare tider, många tränar flitigt, det är bra, själv har jag haft
problem med mina öron, för jag har nästan inte hört koltrasten, fast igår hörde jag näktergalen, räknas det?
(För er som inte vet det så börjar vår ordförande att
träna först fram på vårkanten då koltrasten sjunger
men hon har antagligen varit lite lat i år och skyller på
”ludd” i öronen, för lamm det har hon! Red.anm.)
Lägret har varit och de blev en succé i år också.
Klubben har fått 6 nya instruktörer.
Nu laddar vi till vår stora spårtävling, 5-6 juli, anmälningarna strömmar in redan nu. Och dessförinnan har vi stora skyddstävlingen den 8 juni då DM avgörs.
Hör av Dig om DU kan hjälpa till, alla behövs.
Annica Boström
E-post: reko@live.se

Sången är melodisk flöjtande och avslutas med ett
glatt kvitter. Årets första
strofer från koltrasten är
alltid ett välkommet och
kärt vårtecken. Red.anm.

Ros eller ris hör av Dig!! (fast oj så tyst de är)

GLAD MIDSOMMAR!

OBS! Föreslå din arbetsgivare att annonsera i vår medlemstidning!
Annonspriser: Helsida 350:Halvsida 200:Limpa
100:-

Annonsera i 4 nr,
betala för 3.

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 PR-Info Therese Boman tel: 0224-93008, e-post: therese.boman@hotmail.com
för mer information ang. annonsering i klubbtidningen.
Vi har även andra förslag för annonsering, på tävlingar, på hemsidan, på agilityhinder...
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Tack från lägerledningen!
Text: Lena Salestedt. Foto: Sara Berg
Då är Heby BK:s läger över
för denna gången.

Vill passa på att rikta ett STORT
TACK till ALLA deltagare. I år
kändes det som om alla var nöjda
och glada.
Instruktörerna som var hos oss var
väldigt omtyckta.
Vi hade oturen att få problem med
vattnet i klubbstugan, men det löste
sig tack vare allas goda samarbete
(både tjejer och killar fick göra sina
kissbehov ute). Lite nervöst blev det
när vi kom på att det skulle serveras
ärtsoppa och pannkaka till kvällsmat på torsdagskvällen, med bara
en toalett att gå på. Men det märkte
vi inget av heller, undrar vad deltagarna gjorde det behovet någonstans?
Eftersom det är mycket jobb och
planering för att få ett läger att fungera så känns det skönt när deltagarna är nöjda. Naturligtvis finns
det alltid saker som kan bli bättre,
men Rom byggdes inte på en dag.
Har ni förslag till nästa år så är ni
välkomna med dem.
Det var synd att det inte blev någon
Agilitygrupp, men agilityfolket var
väl ute på andra evenemang, det får
vi hjälpas åt att fixa till nästa år.
Att fixa ett läger är inte heller möjligt utan kamrater, så TACK till
Karin J som gräddade pannkakor
till kvällsmat. Therese B som bakade bullar till kaffet som deltagarna
fick med sig i fikakorgen. TACK
till er som fixade det fina prisbordet
(Therese, Yvonne och ni andra som
skänkte saker). Jimmy A som fixar
med elen, så några fick varmt i husvagnarna.

Eftersom jag inte kunde vara med i penning iallafall.
någon grupp i år så fick det bli kö- Sen finns det några som alltid stanket tillsammans med Mats Lund, vi nar kvar och ser till att det blir fint i
klubbstugan utan att man behöver
fråga, TACK Karin J - Therese B Yvonne H och Mia B.
Hoppas att alla har fått ut något av
denna helg och att vi ses igen nästa
år, boka redan nu in Kristi himmelfärdshelgen!

fixade till efter frukost och lagade
till lunchen. Det var länge sedan
som jag fick så mycket skäll, (när
jag var 17 år och började mitt första
jobb på restaurang tillsammans med
en kokerska som var 60) han lät
som den gamla "haggan".
Men roligt hade vi i alla fall, mycket skratt blev det. TACK för hjälpen
Mats. Men nästa år får du stå där
själv om du inte skaffar dig någon
annan att gorma på.
Mats och Annika såg till att vi fick
kvällsmat, Rune och Mats höll grillelden igång, TACK för det.
TACK Annica och Mimmi
(Annicas dotter) för resan in till stan
för att handla alla varor till lägret,
det tog 5 tim, (förr om åren har jag
och en annan kamrat fixat det på 3
tim). Annica var värre att ha med
sig än en unge, rätt som det var så
var hon borta, då kunde hon stå och
titta på tofflor, för dom var så söta.
Mimmi och jag höll på att få krupp.
Jag undrar hur många läger som
man kan åka till och bli serverad
frukost, lunch och kvällsmat, nte
något skulle jag tro, inte för så billig

-5-

Annica tackar av Stefan Ryder /skydds

Annica tackar av Martti Latvala /spår

Annica tackar av Anders Eriksson /sök

Lägerledningen; Lena, Annica och
Mats.

Pilo i spårskogen
Text: Nina Grönlund
Foto: Copyright © 2008 Grönlund
Då var det äntligen dags igen för årliga lägret på Heby BK, det
här är mitt tredje. De två första åren var jag med i sökgruppen
med Barro. I år valde jag spår och tog bara med mig Pilo. Det är
ganska skönt att bara ha en hund med sig och koncentrera sig på.
Barro fick vara hemma med ”husse” och ha det lugnt och skönt.
Det var samling på onsdag kvällen, så vi kunde bekanta oss med
vår instruktör och övriga deltagare. I år var det bara tre grupper;
spår, sök och skydd. Spårgruppen bestod av 10 stycken förväntansfulla deltagare med blandade kunskaper. Jag tror att det var
ungefär lika många i de övriga grupperna. Vår instruktör i spår
var Martti Latvala från Fagersta BK. Efter presentation av varandra och lite genomgång inför torsdagen så var det dags för
korvgrillning och lite mingel.
Jag hade fått låna en husvagn av en kompis som hade ställt upp
den på klubbens parkering, tillsammans med ett antal andra vagnar. Jag kan väl säga att det var ganska trångt på parkeringen. Pilo
hade aldrig varit inne i en husvagn förut så det blev den första
utmaningen. Jag tänkte att det var bäst att låta honom bekanta sig
med husvagnen medans det var ljust ute, eftersom jag inte hade
någon el så skulle det vara mörk när vi skulle gå och sova. Vid
första försöket ville han absolut inte gå in i vagnen. Men med en
liten muta så var han snart inne, och undersökte allt. Och efter det
så blev det aldrig några problem att få honom att gå in i vagnen.
Första natten sov han väl kanske inte så bra, men han var i alla
fall tyst. Och det tyckte jag var jätte skönt, det var ju en hel del
som var ute och rörde på sig och hundar som skällde.
Torsdagen började med frukost klockan 07.00. Jag hade redan
hunnit rasta och gett Pilo mat så den biten var klar. Prick 08.00
bar det av till skogen.

Så innan vi skulle åkte tillbaka till klubben för att äta lunch, gick
Yvonne ut och la ett spår åt Pilo, typ appellspår.
4 timmar senare släpper jag på Pilo, han börjar lite trevande men
när han väl fick fäste på spåret så bar det av i samma fart som
förut, puh.
Nu hade vi även lagt en dosa med godis under apporterna, och jag
kommenderade ”ligg” bara för att få honom att stanna upp och
inte bara rusa iväg. Men han hade så bråttom så jag inte hinner
resa mig upp (jag sitter på knä när han får godis) så han drar omkull mig.
Vi tar oss runt resten av spåret utan fler missöden. Senare får jag
höra att Martti hade skakat på huvudet och sagt: ojojoj.

Det fanns gott
om tid medan
spåren fick ligga
till sig för funderingar och
diskussioner.
Martti hade bra
idéer till lösningar på mångas
problem.

Dagen började lite gråmulet men det klarnade upp senare under
dagen.
Pilo’s första spår, blev ett icke förarspår (Pilo har bara gått förarspår) så jag såg med spänning fram emot hur det skulle gå. Spåret
fick ligga i 1 ½ timme och var ca 300 m långt.
Pilo har alltid haft full fart (lite för mycket) i spåret och inte markerat eller plockat upp apporterna. Nu tog han upp spåret, och for
fram med full fart MEN han markerade och plockade även upp
den första apporten. Snacka om att jag blev snopen. På slutet fick
han ett tapp, men han jobbade sig tillbaka till spåret och hittade
slutet.
Martti tyckte att det gick lite väl fort och att Pilo använder alldeles för mycket muskelstyrka, han kommer att ta slut på sig själv.
Han föreslog att vi skulle lägga ett spår med längre liggtid och se
vad som hände.

På de två första spåren hade jag använt spårsele och en 6 m lina
som jag brukar använda.
Vi diskuterade hur vi skulle kunna gå vidare och lägga upp fredagens träning. Vi kom fram till att jag skulle prova att använda
tävlingslinan (15m) och låta honom gå när han var klar vid apporterna (han ska ligga och äta sitt godis) och jag ska inte hålla emot
så det blir en kamp mellan oss.
Det kändes riktigt bra att ha en
plan färdig till fredagen.
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Karin och Tutsi gör sig startklara medan Martti instruerar.

Martti visar hur
viktig stadgan är
innan avlämnandet
vid uppletandet med
sin hund Zipper.
Det var en fröjd att
se deras helt felfria
upplet.
Några passade på
att köra uppletande,
när vi ändå var i
skogen.
Vi vallade två korridorer.
Hund och förare la ut ett föremål tillsammans. Därefter tillbaka till
startpunkten och hunden skickades på minnesbilden.
Det fungerade på alla hundar. Däremot så brast de flesta på avlämnandet och några hade en hel del tugg.
Här fick vi lära oss hur viktigt det är att inte slarva med inlärningen
av apporteringen, att inte ha så bråttom utan se till att hunden kan
sitta ett tag med något i munnen lugnt och fint.

Susanne och Ecco hade hittat en start som fungerade bra.
Och se, han fick ett mycket bättre tempo. Det går fortfarande alldeles för fort men det var lugnare än dagen innan. Jag blev så glad att
det fungerade, nu blev jag inte ens andfådd eller fick ont i händerna.
Vi avslutade förmiddagen i skogen med uppletande, jag körde inte
med Pilo eftersom vi inte har apporteringen klar så vi får vänta
med det. Efter lunch blev det lite lydnad på klubben, vi passade på
medan ”skyddet” var i skogen och planen var ledig. Självklart så
började det regna, men det avskräckte inte de som ville träna. Själv
gick jag och Pilo vid sidan om och tränade kontakt och fotgående.
Vi kan ju inga moment än så länge, men det kommer. Efter träningen var vi både blöta och frusna, så jag passade på och åka hem
till Yvonne och Micke som inte bor så långt därifrån och låna deras
dusch innan middagen.
På lördagen var det spårgruppens tur att fixa frukost, de olika grupperna ansvarar för var sin dag. Fördelen med lördagen är att frukosten är en timme senare än de andra dagarna. Sen bar det av till
skogen igen. Det hade slutat att regna och det verkade kunna bli en
riktigt fin dag.

Annica tränar stadga med Reco.

Yvonne och Ascii fokuserar ut
mot föremålet.
Torsdagen avslutades med middag och det traditionella hund
racet.
Det är riktigt roligt att titta på,
det är helt otroligt hur fort vissa
hundar kan springa.
Jag ställde inte upp med Pilo,
men nästa år så….. Barro var
med förra året och sprang, men
jag kommer inte ihåg vilken
placering vi fick.

Ya-ya väntar spänt på att Cicci
ger kommandot för uppletande
av föremål.

Fredagen började självklart med
frukost. Både Pilo och jag hade
sovit hela natten, det blir mycket
frisk luft sådana här dagar.
Sedan bar det av till spårskogen.
Pilo’s spår fick ligga i 1 timme
och var runt 300 m, han fick
även här ett icke förarspår.
Nu använde jag mig av min 15 m
lina, och lät honom gå när han
var klar vid apporterna.

Pilo’s spår idag blev 400-500 m och fick ligga 1½ timme.
Han har fortfarande för högt tempo, men det fungerar mycket bättre nu när jag använder 15 m linan. Han fick ett ordentligt tapp i den
första vinkeln, inte alls likt honom. Han fick jobba hårt för att ta
sig tillbaka till spåret. Efteråt fick jag reda på att det låg en slutapport en liten bit ifrån vinkeln.
I den STORA STORA skogen så hade vi lyckats med att korsa
varandras spår, jaja sånt händer ibland. Och det var ju en bra störning. Nu fick jag ju se hur Pilo reagerade.
Resten av spåret gick utan problem, andra vinkeln tog han helt
perfekt. Jag blir nöjdare och nöjdare för varje dag.
Efter lunch åkte vi i väg en bit till en fotbollsplan där vi tränade
lydnad. Även här körde jag bara kontaktövningar och fotgående.
Pilo verkar inte ha några problem när han kommer till nya ställen,
han är precis lika dan överallt. Det är ju positivt. De andra tränade
lite olika moment, som hopp, apportering, framförgående och läggande. Martti kom med en hel del små tips som jag kommer ta med
mig, när jag sen ska börja med att lära in momenten.
Efter middagen så var det dags för lite kubb spel, varje grupp ställer upp med ett lag. De senaste åren har alltid ”skyddet” vunnit,
men i år så fick dom stryk av SPÅRGRUPPEN. Det tog hårt på
dom, så nu lär dom
träna inför nästa år.
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Susannes Tindra
(också kallad lilla
tjuven) gav oss underhållning, här attackeras en varmkorv.

Söndagen är alltid lite tråkig, eftersom man vet att lägret tar slut
vid lunch. Och man ska städa och plocka ihop alla sina saker. Det
tar väl en vecka innan man får ordning i bilen igen.

träffar massa nya och gamla bekanta. Jag tror att de flesta var
jätte nöjda med lägret, de var det jag hörde i alla fall.
Tänk att bli serverad både frukost, lunch och middag. Förutom
den morgonen som gruppen fixar frukosten. Det är man inte bortskämd med.

Till skillnad mot när lägret började bjöd söndagen på riktigt
skönt väder.
Dagens spår blev 2 timmar gammalt och ca 400-500 m långt med
spårupptag (det första). Spåret gick ca 10 m in från stigen, jag
släppte Pilo nästan rakt på.
Han går ganska lugnt ut tills han får vittring ifrån spåret, där stoppar han ner nosen och går åt rätt håll. Yes!!!

Therese och flashi tränar på hoppet. Man tar vad man har, det
blev i alla fall täckt!

När han väl fått fäste i spåret så åker tempot upp, men då kommer
det en vinkel. Han går över en liten bit men jobbar själv sig tillbaka till spåret och sen bär det av. Idag markerar han bara 1 apport
av 4 plus slutet. Eftersom jag själv inte lagt spåret så visste jag
inte var apporterna låg, här är det verkligen en nackdel med en
lång lina. Det kan vara svårt att läsa hunden om den bara duttar
till apporten.
Min egen teori är att; självklart så måste Pilo vara trött i huvudet
efter dom här dagarna även om han inte visar det, men han tycker
att spåret är så roligt att han valde att lägga all energi på spåret
och orkade inte bry sig om apporterna. Men jag kan ju ha fel. Vi
får se vad som händer nästa gång vi spårar.

Spårmagistern Martti summerar lägret.
Åsa-Teres och Sara från Olandstrakten var två jättenöjda utsocknes deltagare.

Sanna och Texas visar att även en icke brukshund kan
spåra och hitta pinnar!
Det här var en liten sammanfattning av vår träning på årets läger,
nu får vi se fram emot näst år.
Men innan dess ska Pilo och jag komma igång med lydnadsmomenten så vi kan vara med på lydnaden också.
Självklart så är det mycket annat som händer runt omkring, man

Nästa år ska Tindra vara med, det har hon bestämt!
Foto: Sara Berg
Ett stort tack till alla Er som har engagerat sig så att det går att
genomföra ett sådant här trevligt och roligt läger.
Nina & Pilo
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Vad menas med koppeltvång?
Mellan den 1 mars och 20 augusti är det lag på att hålla hunden kopplad. Detta för att skydda viltet
och dess ungar. Hunden måste vara kopplad när den vistas i marker med vilt, eller stå under motsvarande kontroll. Det betyder att den ska befinna sig intill sin förare och kunna kallas in omedelbart.
Den får inte "löpa lös" som det står i lagtexten. Strikt kontroll gäller och omedelbar inkallning.
Naturvårdsverkets tolkning av lagen ”Hindras från
att löpa fritt…” är ”Måste hållas kopplad…”
”Marker” är inte bara skog utan även större parker och
grönområden
Kopplingstvång gäller i fjällen och i skyddsområden
t ex skärgården.
Kolla in www.lst.se här får man mer info om vad som
gäller för varje län.
Om du i alla fall släpper hunden och någon anmäler dig
kan du räkna med böter eller fängelse upp till 6 månader eller i värsta fall få hunden skjuten av någon uppretad markägare. Onödigt !
Dispens ges till hundförare som ingår i en träningsgrupp och har en ansvarig SBK-instruktör med under
hundträningen. Då måste din hund bära tjänstetecken
där bokstäverna ”SBK” syns tydligt.

Susanne har satt tjänstetecken på Ecco innan hon
skickar honom lös ut i skogen för att leta föremål.
Foto: Nina Grönlund

Kennel Animalcompaniet
uppfödning av Lancashire heeler,
världens minsta vallhund
Valpar väntas runt 8/6

Valpar väntas runt 22/6

u: Animalcompaniets Jejja Cowgirl
e: SUCh Animalcompaniets Conny Cowboy

u: SUCh Animalcompaniets Gazza Cowgirl
e: Bonnemin’s Asterix

För mer information om kenneln och hundarna gå in på hemsidan,
ring eller skicka e-post.
www.animalcompaniet.com
Maud Lindqvist, Hebron 219, 740 45 TÄRNSJÖ, 0292-511 22, 070-695 32 44
maudlindqvist@hotmail.com
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Rapport från en mentalbeskrivning
Text: Maud Stavenor
Två kvällar i april anordnade Heby BK Mentalbeskrivning Hund (MH) för colliehundar efter förfrågan från Collie Uppland (Upplands Lokalområde av Svenska Collieklubben).
Båda kvällarna var fyra hundar anmälda. Alla kom och gick banan och fick ”Känd Mental Status”. Sex
av hundarna var ”döva” och blev således godkända på skotten, vilket är ett mycket bättre resultat än
vad statistiken visar för collies i övrigt. Roligt !

Kontakt är första momentet i en mentalbeskrivning. Testledaren jobbar med hunden medan beskrivaren gör en bedömning i hälsning, samarbete samt hantering av hunden.
På måndagskvällen fanns också en femte collieägare på plats med förhoppning om att även hennes
hund skulle hinna beskrivas innan solen gick ned, vilket är senaste tidpunkt för att få genomföra en beskrivning. Tyvärr blev det inte så, tiden rann iväg och solen gick ner när den fjärde hunden var klar.
Båda kvällarna var mycket trevliga, vädret var varmt och soligt och
stämningen var glad och uppsluppen. Några av deltagarna sa
-”Tänk, att ett MH kan vara så här lugnt och gemytligt och dessutom
roligt”! Det är väl ett gott betyg som vi ska ta åt oss av och värna om.
I ett moment beskrivs hundens lek, tillsammans med testledaren och
med föraren tillsammans med testledaren. Som publik får man gå
med och följa en hunds MH, utan egen hund! Gruppen ska hela tiden vara samlad i ”flock” samt vara tyst och lugn.
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När jag satt där ute i busken tänkte jag på Lena Sahlestedt (ja he he, det kan man faktiskt göra hur
konstigt det än låter ;-)) som har knåpat ihop en ny cape av tjockt tyg till avståndsgubben. Med den
gamla sladdercapen fick man ständigt frukta för platt fall för att eländet hade snott sig runt benen när
man skulle kasta sig
ut ur gömslet.
Klubbens nya RUSansvariga – Mia Ohlsson höll i allt det administrativa med den
äran! Hon fixade
dessutom köket så att
alla fick kaffe med
I ett av momenten beskrivs hundens förföljande och
gripande i ”harbanan”, där en ”flyende hare” far
macka och kaka.
iväg i sicksack för att helt plötsligt bli helt still.
Övriga som jobbade
var Göran Hawée
Hund och förare
som beskrivare, Mipasserar ett
chael Isberg som test”skrammel” och
ledare och som figu- ”Dumpe” är en overall
hundens ljudkäns- ranter Mats Lund, Pia som plötsligt flyger upp
la beskrivs. Efteråt Hedfors, Ulrika Hel- från ingenstans några meska hunden våga
ter framför hunden.
gesson och jag.
gå fram och kolla.

Att anordna MH med ”egna” figuranter, beskrivare och testledare är ett
bra sätt för klubben att tjäna pengar, men det ”sliter” på figuranterna –
under en heldag med 8 hundar förflyttar sig en figurant ca 1,5 mil medelst språng, hopp, gång, hasning etc.

Vid momentet ”Spöken” beskrivs hundens hot/aggression, kontroll, rädsla,
och nyfikenhet. Testledaren styr de två spökena. Efter är det viktigt att människorna ger sig till känna för hunden som sedan kan komma över sin rädsla.

Vår förhoppning är att flera
ska bli sugna på att utbilda
sig till figgar så att vi blir
många att dela på hoppen
och skutten, för ju fler vi är
desto mindre träningsvärk
behöver var och en få.
Samtidigt lär man sig massor om olika hundrasers
och hundindividers kroppsSom sista moment bespråk och reaktioner.
skrivs hundens skottkänsDetta är roligt!
la. Här leker hundägaren
Välkommen att gå med
som publik på nästa MH
som anordnas på klubben!

med sin hund mellan
skotten. Klarar inte hunden att starta om leken
avbryts momentet.
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Det är viktigt att hunden får
avreagera vid varje upplevelse. Hunden ska inte ha
någon kvarstående rädsla
efter ett moment.
Här sitter hundägaren och
pratar lugnande och hunden
vågar nosa på ”dumpe”.

Mentalbeskrivare Göran Hawée gör en summering
av hur hunden har fungerat och förklarar protokollet för hundägarna medan hunden kan pusta ut.
RUS-ansvarig Mia Ohlsson sköter alla papper och
testledaren Michael Isberg lyssnar till Görans
summering med en välförtjänt kopp kaffe.

Kåseri om städdagen
Text: Anki Broström
Vintern rasat ut ………..
...så den 26 april skulle klubbens medlemmar rycka
ut med krattor, spadar, skurhinkar och annat lämpligt
städmaterial. Grillkorv i massor var laddat i kylen
och dessutom nya bänkar runt grillplatsen! Någon
hade också med hjälp av högre makter ordnat riktigt
bra väder.
Undertecknad som numera självsvåldigt givet sig
titeln ”kökschef” kom i god tid före kl 10 och såg
med förvåning att där for 2 medlemmar, Ulf och Margareta, redan runt med krattor. Jag tyckte att det verkade lovande för fortsättningen på dagen (såg i tanken hur medlemmar strömmade till och undrade om
fikabröd och korv skulle räcka till). Raskt i köket, på
med kaffet, in med Karins sedan tidigare hembakade
rulltårta i micron, Therese goda kanelbullar behövde också tinas.
Det dröjde inte länge så tittade kaffesugna
Ulf och Mats in och försåg sig med det
goda fikabrödet och sedan rullade vi vidare.
Köket fick en välbehövlig skurning och städning av
skåp och lådor. Kära nån så många små lustiga
”kottar” vi hittade i skåpen, några små ludna hade
hyrt in sig över vintern. Jovisst, en inneboende hade
mött sina sista timmar knaprandes på knäckebröd och
platspåse, ölflaskan hade han/hon inte lyckats öppna,
men dog sannolikt mätt och lycklig. Han/hon hade
övergått i ett mycket stelt format och överraskade
mig så jag kände mig tvungen att ge upp ett löjligt
skrik. Då kom den unga duktig Frida farande och sa
”jag tar hand om den”! Tack, sa jag. Lärdom av detta
är att aldrig lämna något ätbart i skåpen om det inte
är i en stängd burk (i och för sig ingen garanti men
svårare att gnaga sig igenom). Om Frida kan vidare
sägas att hon for som en gymnast upp på köksbänken
och tvättade skåpen upptill och sedan ner och tvättade
nedåt. Det var en imponerade fart på den tjejen.
Utomhus fortsatte löv- och kvisträfsning. Upplock av
gammalt skräp och en massa glas (!) som bara slängts
på backen. De gamla bänkarna sågades upp. Snubbelgropar fylldes. Golven i klubbstugan skurades, fönstren tvättades och på toa blev det rent och fräscht.

korvgrillning. Vi satte ner våra ädla bakdelar på nya
fina bänkar och alla 10 (!!!) undrade var är resten av
medlemmarna??
Visst vill vi väl alla komma till en städad och trevlig
klubbstuga med fräscha toaletter, rent kök o s v men
då måste vi hjälpas åt.
Nåväl, de som avvarade 4 timmar och städade klubben i år, så att ni andra kan komma och trivas, var
Therese (bakar goda kanelbullar) och Alexander (en
hejare på dammsugning), Karin (gör schysst rulltårta) och Frida (vig tjej i köket och tar hand om döda
stela saker), Ulf (trevlig kassör som vet hur en räfsa
ska användas), Mats (som ska fixa en hylla till ett
köksskåp), Yvonne (iförd svettiga operationshandskar plockandes diverse usch och urk) och Micke
(sågade bl a upp gamla stockarna från grillplatsen),
Margareta (med krattan i högsta hugg och torkade
disk) samt Anki (som lyckades hitta rätt knapp på
micron och ta fram grillkorv).
Jättefint fixat Karin och Håkan Johansson för de nya
bänkarna. Stort tack och guldstjärna i kanten!
En räkneövning: om vi hade varit dubbelt så många
dvs 20 personer, hur lång tid hade det då tagit att göra
jobbet? Klarar du den övningen gå då vidare till övning b) 30 personer och övning c) 40 personer. Rätt
svar ger dig rätt att delta i höststädningen!!
Men det är bara ett räkneexempel, för om Inga hade
gjort det, då hade vi inte varit
klara än.
Hälsningar från ”kökschefen”

Efter flera timmar så doftade klubbstugan rent, fönstren glänste, köket såg bra ut och brasan var tänd för
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Vilket hundliv!
Text: Karin Ström
Jag och min dotter Nadina åker
längs Nyängsvägen ut ur Morgongåva. Asfalt, betong och villor på
rad byts ut mot skog, grusväg och
tystnad.
Vår färd går till den 30-åriga Salatjejen Ida Samuelsson som har startat Idas Hunddagis ett par kilometer
från metropolen Morgongåva.
Jag parkerar bilen och när motorn
stängs av hörs välkomstskallen från
10 dagiselever. som är placerade i
fyra olika rastgårdar som finns runt
trädgården. Längst upp mot skogen
så syns tre beige lurvar... Lina Moes
pudlar!!! Minstingen, den 1-åriga
Spookie är då glad och viftar på
hela kroppen när hon känner igen
min röst.

En mer glad och lättsam tjej en Ida
får man leta efter. Hon brinner för
sitt val av yrke, pratar om de mest
väsentligaste sakerna utan att jag
behöver ställa mina uppradade frågor som jag antecknat i collegieblocket. Vi pratar om dagiset, hennes
son Hampus som är 8 år och hennes
sambo Fredrik som faktiskt är kusin
med min man! Världen är bra liten
ibland...
Sedan ett år tillbaka har de ägt sitt
hus utanför Morgongåva. Att det
blev just Gåvan är tack vare att de
ville bo nära Fredriks föräldrar och
syskon.

rig bredvid gården eller boxen med
någon hane i. Men vilken symfoni
det måste vara efter Nyängsvägen
under något höglöp!!!
Ida själv har en renrasig Jack Russell sen har hon en blandras mellan
setter och spaniel... en otroligt vacker hund måste jag säga. Sen har hon
två blandisar mellan Jack Russell
och Tysk Terrier... de är i en egen
hundgård och håller ställningarna
under mitt besök.
Medlem i vår klubb har hon varit
sedan tre år tillbaka, då var det agility som lockade mest.
Det är dags för mig och Nadina att
åka, efter en trevlig förmiddag med
sol, saft och kakor. Kan man ha det
bättre än så?
Hundar har alltid funnits i hennes
Precis då kommer en schäfertik som
liv, mamman hade pudeluppfödning ska sova där över natten. Och vad
ett tag och Ida har under uppväxten glad hon blir att komma dit! Flisan
haft egna hundar som varit hennes. som tiken heter pussar på Ida och
Hennes andra stora intresse är häs- verkar inte ett dugg bekymrad över
tar- travhästar.
att lämnas ensam kvar medans husse åker sin väg! Men det är väl också ett stort plus att hundarna trivs
Dagiset är så vackert och perfekt
beläget, med skog och fält runtom- där de tillbringar mesta av sin tid?!
kring. Ett paradis för hundarna när Ida har kunder inte bara från Morde kan få springa lösa och lattja bäst gongåva utan även från Järlåsa,
Vittinge, Sala och till och med
de vill under Idas uppsikt.
Norrköping!!!
Just idag är det förutom Idas 4 egna
Nöjda och belåtna återvänder Nadihundar, 6 stycken där. Men samna och jag till asfalt, betong och
manlagt är det 15 hundar som har
plats på Idas Hunddagis och hon är villor på rad efter rad...
även godkänd till att ha det antalet.
Det blir många promenader i skog
och mark under dagarna med den
första under förmiddagen följt på
lite lek eller vila. En del av hundarna ska även ha lunch så när den är
uppäten så är det lugnt till klockan
14 då det kör igång igen med promenader och dylikt.
Ida har haft tur med att hundarna är
riktiga mönsterelever som kommer
bra överens. När det är någon tik
som löper så går eller sitter de aldIdén till hunddagiset fick hon när
hennes arbete gick ut på att stämpla
in och stämpla ut. Att vara fast i ett
arbete där allt styrs av stämpelklockan var inget Ida var intresserad av.
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Lite blandat....

Till deltagarna i
spårkursen:

Lena Salestedt skickade in en liten kortis;

En haj får syn på en surfare och
ropar till sina kompisar:
- Titta, idag kommer maten på
bricka.

”Ta med hunden
och egen
matsäck….”

Finskt CV till ett jobb som präst i sverige.

Rolig historia inskickad av Therese Boman

Tå ja såk i annons att ni sökte vinskspråkiga brästen, dänkte ja, joppet är mitt!!
Ja har pra meriter sen titikare, nu ja räkna tom:
1) Krundskola klass 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , och halva suan.
2) Konvimerad.
3) Joppet : ja ha inte joppat på syrka förut, men ja har varit me på kusinens pekravning.
4) Ja är van att plattra vädret, så ja kan nog bredika pra.
5) Ja är också jäveln på planda krokkar, så ja kan servera nattvarten.
NU JA UNDRA? Lönen, met mina meriter grävs en hök lön, ganse 40 000 kr./mån. och sänstepil
kräver ja. Saap Aero, samma som syrkoherden har, ja dror nämliken på jämlikhet.
Ja har kått många kurser, nu ja räkna tom:
1) Säljkurs halva feckan
2) ABF-gurs, lär dig spela kitarr för nupörjare
3) Konkurs. De va konsti kurs
4) Tatautpildning
5) Utpildning för olika porrmaskiner, så jak är tuktig på att porr om nåke ramlar ner så kan jag porra upp det igen.
Ja ser fram att vå åka på mer gurser helst till Nutbu, tär är pra trag med ristiprud och parn-lickan. Ja tycka om liv på luckan.
Hoppas no kan pestämma snappt, stämplingen tar snart slut. Dveka ej, nästa vecka har ja säkert nutt på kång!
Typ innepannby
/ Esa-Pekka

Har du hittat en hund eller är din hund borta?
Var-finns-min-hund är Sveriges första och enda internetsajt som är ägnad åt en enda
sak: Att återförena ledsna och förtvivlade hundägare med sin hund/bästa vän. Sajten
fungerar som ett rikstäckande centralregister MED FOTON! För Försvunna - Stulna Bortsprungna och Upphittade hundar.
Skulle ni råka se en lösspringande misstänkt bortsprungen hund kan ni direkt ringa
11414 så kopplas ni till aktuellt polisdistrikt. www.var-finns-min-hund.se
I lördags åkte jag för att betala en massa skatt på systembolaget.
Jag var där inne i ca 10 minuter.
När jag kommer ut står en polis rätt utanför entrén och skriver en
parkeringsbot!
Jag går fram till honom och säger: "Kom igen nu, var lite schysst
och riv lappen ”. ”Snälla, har Du inget viktigare att göra en eftermiddag...?"
Han ignorerade mig totalt och fortsatte skriva...
Jag kallade honom för skrivbordsryttare och sa att han säkert var
bög också!
Han gav mig en blick och skrev oberört ut en ny bot för att bilen
hade slitna vinterdäck!?
Då kallade jag honom för din lilla djävla hästskit!
Han skrev klart den andra boten och satte den tillsammans med
den första på vindrutan och började på en tredje!!
Det här höll på i ungefär 10 minuter, ju mer jag skrek åt honom,
desto fler böter skrev han utan att säga ett enda ord.
Därefter gick jag vidare till min bil, som stod i parkeringshuset
200 meter därifrån.
Inskickad av

Det är viktigt att ha lite kul varje dag!! AnneLie Persson
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Hej alla glada hundägare!
Vi är ett gäng som träffas bakom Haga köket vid elljusspåret och
tar en ordentlig promenad med våra hundar. Syftet är att få en social träning och lära sig umgås med andra hundar.
Samtidigt får vi hundägare träffa likasinnade för att byta erfarenheter. Då utbildad hundinstruktör alltid deltar finns det möjligheter att
ställa frågor, få tips m.m.
Efter promenaden sitter vi ned och tar en fika, som du själv tar
med. Enklare övningar och aktiviteter står också på schemat, där
var och en får tips på hur man kan aktivera sin hund.
T ex ett miniuppletande. Sist fick vi klicka in våra hundar och lära
oss klickerträningens grunder och fördelar.
Vi vill gärna ha fler deltagare, så kom Du också! Det är jättetrevligt, jag lovar.
Kostnad: 20:-/gång, ungdomar 10:-/gång, som går oavkortat till Heby brukshundsklubb. Kanske har vi när sommaren är slut ”promenerat in” ett nytt
agilityhinder!
Vi planerar att promenera varannan vecka.
Kontakta ansvarig allmänlydnadsinstruktör Sanna Tahvanainen,
tel: 0763-40 41 51 om du vill veta när nästa tillfälle är.
Eller titta på hemsidan: www.sbk.nu/klubbar/heby
Cresbo Foto: Y. Höglund

Välkomna!
Annika Franzson & Sanna Tahvanainen

Ida´s Hunddagis
i Morgongåva.
Öppet dygnet runt, sju
dagar i veckan!
Ring Ida för mer info.
Ida Samuelsson
0224-310 05 eller 070-798 30 13
F-skattsedel finns.

www.husse.se
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Rasutveckling

Ansvarig för rasutvecklingssektorn
är Mia Olsson. Henne når du via
e-post: hebybkrus@hotmail.com

Text: Mia Olsson
Jag vill sända ett stort TACK till:
•
•
•
•
•

beskrivare
testledare
figuranter
sömmerskor
och caféfolk

för att ni ställt upp och hjälpt till så
att våra MH-arrangemang blivit
lyckade.
TACK! / Mia Olsson, RUS-ansvarig

Några av klubbens RUS-funktionärer.
Testledare Michael Isberg, Figurant Mats
Lund samt Beskrivare Göran Hawée pratar ihop sig inför kvällens MH.
Foto: Maud Stavenor

Mia Olsson är ansvarig för RasUtvecklingsSektorn (RUS).
Till henne ska du höra av dig om du som medlem vill Mentalbeskriva din
hund (MH).
För att få tävla i bruksklasserna måste din hund ha känd mental status.
Är du intresserad av att få nyttig kunskap i hundens beteende och kanske
vill utbilda dig till figurant, då kan du också höra av dig till Mia.
Mia vill helst bli kontaktad via ett mail, hebybkrus@hotmail.com
Mia tillsammans med
Blucky. En av hennes
Curly Coated Retriever.
Foto: Karin Ström

(Om du inte har mail går det bra att ringa tel. 0224-614 17. Alltså i första hand mailkontakt, var vänlig och respektera detta. )

...Marmaduke

Källa: www.unitmedia.com/comics/marmaduke
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Allt inom skyltar, märken och märkning.

Glasgravyr

För bilens burgrind: Varningskylt
och/eller hundens namn

Vägskyltar

Grimskylt med hästens namn

Hundens namn på kopplet
Brickor att fästa på hundens eller kattens halsband
Medlemmar i klubben har 10%
rabatt. Skicka ett mail med namnuppgifter till info@gravyr-skylt.se
så kommer en "kupong" som ger
10% rabatt.
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Rapport från lägrets sökgrupp
Text: Marie Sverin Foto: Birgitta Kornberg

Vi som måste ha hundar för att hitta
varandra……..
Ja så var det dags igen, tänk vad ett år går
fort.
Husvagnen var tvättad och kläder för alla väder och lite till, ja man kan tro att man skulle
flytta så mycket packning var det. Men tro
det eller ej så var det saker jag ändå glömde,
men man bor ju inte så långt ifrån så jag passade på en eftermiddag när vi ändå var i Östa
och träna, för att åka hem en sväng.
Delar av sök-gruppen tillsammans med magister Anders
Eriksson.

Fokus ut i rutan… ”var är figgen?”

Årets läger låg med början sista april så på Onsdagskvällen efter samlingen och regel genomgång var det
bara att börja elda, vi ville också ha en kase. Det var
jätteskönt ute och helt fantastiskt skönt att sitta vid
den ny gjorda grillplatsen så kvällen vart sen.
Vi hade frukosten första morgonen, så efter fyra timmars sömn och kaffe. Så var det bara att börja.
Magister Anders fick redan första dagen lära sig nya
saker, han vart imponerad över hur lite fantasi vi
hade i vår sökträning. Vi var en stor grupp så under
eftermiddagen tränade halva gruppen sakstövning
och budföring.
Kvällens stora begivelse var Hundracet med många
startande men ingen var snabbare än fjolårets segrare, Olle Norman och Casper trots att några av oss
hade legat i hårdträning under vintern.
Danne, du får ta med skotern nästa år.

Gunilla Kornberg och Våfflan gör sig redo för nästa
skick.
Även små hundar är duktiga på att använda sin nos. Här är
Mia Bohman med Wilma (Parson Jack Russel) som man oftast ser på agilityplan men som passade på att lära sig grunderna i sök-arbetet under lägret.
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Denna morgon hade jag magistern som
chaufför ut i skogen då kvällen hade
varit sen och cidern god.
Sökövningarna gick bra vi hittade alla
kamrater och Kira tyckte att det var jätteroligt att jobba. Denna kväll skulle
kubben avgöras men regnet gjorde att
vi sköt upp det till Lördag´s kvällen.
På lördagsförmiddagen såg vi att hundarna var trötta så vi backade lite i övningarna och resultatet vart bra. Eftermiddagen vart slö, bara lite lydnad.
Flera av deltagarna i lägrets sökgrupp.
Kvällens KUBB vanns av spårgänget,
GRATTIS ni gjorde ett bra jobb mot skyddset
som trodde att det bara var att gå ut och vinna.
Söndagsförmiddagen var vi kvar vid klubben och
gjorde ett lättare sökpass så att alla skulle hinna
köra fram till kl.13.00 då det var avslutning, lottdragning och lunch.
Vill passa på att tacka för ett åter igen jättetrevligt
läger. Med en mycket trevlig och kunnig magister.
Nu laddar vi för nästa år men då byter vi nog gren
skulle jag tro. Hoppas vi ses nästa år.
Marie Sverin och
Marie & Kira
Kira i sökskogen.
Inskickat av Nina Grönlund

Kunden: Det är en Hewlett Packard.
Supporten: Jo, jag förstår det. Är det en svartvit skrivare?
Kunden: Nej, den är beige

DATASUPPORTENS VARDAG…
Supporten: Vad kan jag hjälpa till med?
Kunden: Jag håller på att skriva mitt första mail och
jag har skrivit bokstaven a men hur skall jag göra för
att få till den lilla cirkeln runtomkring?
Supporten: Är markören fortfarande där?
Kunden: Nej, jag är ensam här.
Och nästa kund kunde inte koppla upp sig.
Supporten: Är du säker på att du använt rätt lösenord?
Kunden: Ja jag såg när min arbetskamrat skrev in det.
Supporten: Kan du säga mig vad lösenordet var?
Kunden: Det var fem små stjärnor.
Supporten: Nu skall vi se hur ditt system ser ut, klicka
på "den här datorn"
Kunden: Men hur skall jag kunna göra det härifrån?

Kunden till Tele2supporten: Jag har köpt internet och
vill ha hjälp.
Supporten: Ok, hur långt har du kommit i installationen?
Kunden: Jag har packat upp lådan med internetet i.
Supporten: Ok, har du anslutit alla sladdar och slagit
på datorn?
Kunden: Slagit på datorn? Jag har ingen dator, jag har
köpt internet!

Kunden till Hewlett Packardsupporten: Min laserskrivare är trasig.
Supporten: Vilken modell har du?

Foto: Y. Höglund

Teknik, Administration, Service & Support inom IT www.tassit.se 0709 100 616 info@tassit.se
PC-support, nätverk, hemsidor, webshop, elektroniska blanketter, annonser, layout & design, bildredigering m.m.
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Här kommer lite reklam för ett av våra ”Fest i Heby” arrangemang.
Förra året blev jag av en kompis anmäld till en äventyrstävling med hund, Enecopia Dog Challenge.
Va! Vad har du anmält mig till??
Ja, det är nå´n typ av äventyr med hund.
OK vi for dit, rustade med massa MOD och den tuffaste hunden i gänget.
Nåväl, när vi anlände till arrangemanget långt ute i Enköpings ”skärgård”,
kände vi oss lite bättre till mods. Det såg ut som helt vanliga hundägare,
varken särskilt vältränade eller karska.
På med nummerlappen och i väg.
Det var en slinga på ca 1 mil i skiftande terräng.
Efter stigen fanns tio stationer. Det var allt från att med hunden springa ut
i vattnet, hämta tennisbollar som skulle upp på land på kortast möjliga tid
till att gå på styltor med hunden snällt bredvid ett visst antal meter. Hundens näsa testades också, tex leta nedgrävda burkar med godis i en uppletanderuta. Ju fler stationer vi klarade desto mer vaknade tävlingslusten.
Vid en station skulle man ta sig efter ett rep med förbundna ögon över
stock och sten med stackars hunden i en hand, allt på tid naturligtvis. Där Karin Johansson och Nelly
var det tur att man hade en klok hjälpförare i släp annars hade det nog
Foto: Y. Höglund
kunnat gå illa.
En mycket trevlig dag. Och man hittar faktiskt talanger som man inte visste fanns både hos en själv
och hunden. Jag var en jäkel på att gå med styltor och samojeden som håller på att spy varje gång vi
tränar apportering, högg ett rep och drog en skramlande lastbil tillräckligt många meter för att ge
full pott. /Karin J

Söndag den 29 juni
är Ni välkomna ut till Östaholm där vi har riggat
en bana.
Inga förkunskaper krävs, tag med alla du känner
med hund.
Banan utförs med hunden kopplad.
Start mellan kl.11.00-12.00
Vi kommer att ha självservering med grillkorv.
Anmälan på plats.
Startavgift 80 kr/ekipage och fina priser till de
bästa!
Tag med baddräkt, man vet aldrig!
Frågor, kontakta Karin Johansson 070-3668515.
Agilitygänget
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Ett stort TACK till våra sponsorer, utan er har vi inget fint
prisbord på våra tävlingar eller priser till lotteriet på lägret.
Och till medlemmarna vill vi säga, gynna våra sponsorer när du ändå ska handla! Kika in på
deras hemsidor eller gör ett besök i deras butik.

OKQ8 Heby

www.okq8.se

Fribbans närbutik i Östervåla
Intervet AB

www.intervet.se Specialister på fästingmedel.

B. Helgessons Skog & Fritidsprodukter Ärligbo, Tärnsjö
Här får Heby BK 10% rabatt på Pinewood, kontakta B. Helgesson på tel. 0292-400 45.

Transferprint

www.transferprint.se

Sportringen i Heby

www.sportonnet.se
Tala om att du är från Heby brukshundklubb.

Gunnars Hund & Katt i Uppsala
TassIT

www.gunnarshundochkatt.se

www.tassit.se. Är du medlem i Heby BK får du 10% rabatt på IT-tjänster.

Arkitektkopia

www.arkitektkopia.se

Candy Store i Morgongåva
Gravyr och skylt

www.gravyr-skylt.se 10% rabatt till klubbens medlemmar.

Annelis Målarstuga

www.annelismalarstuga.se

Hårateljen i Sala
Olssons Frisörer i Uppsala
Skulle Du som företagare också vilja synas i vår tidning?
Kontakta klubbens PR-Info kommitté Therese Boman, e-post: therese.boman@hotmail.com
eller tel. 0224-930 08
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Tävling

Ansvarig för tävlingssektorn är
Marie Sverin. Henne kan du nå via
e-post: marieteams@hotmail.com
eller tel: 0292-50923, 0704-193092

Text: Marie Sverin
Till dig som tävlar för Heby BK
Vi har haft några klubbmedlemmar som har varit ute och provat sina
konkurrenter på tävlingsbanan. GRATTIS till era resultat!
GLÖM EJ skicka in dessa till mig för tävlan om klubbens vandringspriser. Statuter kommer på hemsidan och finns att läsa i en pärm i
prisskåpet nere på klubben.
Jag vill ha följande uppgifter:

Hundens namn i stamtavlan
Registreringsnummer
Tävlingsplats (arrangerande klubb)
Datum
Grupp/klass
Poäng
Ditt namn

Cecilia Deckel och Ya-ya, ett av
klubbens duktiga tävlingsekipage.
Foto: Annica Boström

TÄVLINGSMÖTE
Ett mycket givande möte Tack alla som kom och hörde av sig. Många verkar tycka att vi ska ha vår
tävlingsverksamhet kvar. Vi kommer att höra av oss till er som har erbjudit sig sin hjälp och jag hoppas att flera visar sitt intresse.
TÄVLINGSMÄSSIG LYDNADSTRÄNING
Håll lite utkik på hemsidan för vi kommer att ordna några tävlingsmässiga lydnadsträningar.
ÅRETS TÄVLINGAR
•
8 Juni
DM i Skydds med 18 anmälda hundar varav 3 hemma ekipage!!
Kom och heja. Se preliminärt tidsprogram på hemsidan.
•
5 Juli
Elit spår, under kvällen har vi en grill kväll!
•
6 Juli
Appell spår och högre spår.
•
21 September Lydnadsprov, för första gången ALLA klasser! STORT PRISBORD!
Vi söker grillpersonal till kvällen den 5 juli. Ring Marie!
TÄVLINGSSEKRETERAR KURS
Vi startar den 12/10, kursen är gratis och är totalt ca 18 timmar fördelade på
ca 4 tillfällen.
Anmälan info och frågor:

Marie Sverin 0704 19 30 92 eller 0292 509 23, marieteams@hotmail.com
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Utbildning

Ansvarig för utbildningssektorn
är Yvonne Höglund.
e-post: hebybkutb@hotmail.com
eller tel: 0292-31122

Text: Yvonne Höglund
Vilken rivstart!
Vid kursinskrivningen den 7 april strömmade
gamla och nya medlemmar till klubben. Vad roligt att så många ville anmäla sig till kurs!
Alla tillgängliga instruktörer hade fullt upp att ta
emot anmälningar samt att svara på alla möjliga
frågor. Störst trängsel var det vid allmänlydnadsbordet där Karin S och Eva J satt och nästan såg
förskräckta ut, av de nya instruktörerna var det de
som skulle vara ledare för den kursen. Men vad
gör man inte när trycket var så stort, jo vi fixar en
kurs till. Jag själv och Marie S bestämde snabbt
att vi kör en eftermiddagskurs för dem som kan
och visst var det många som kunde gå tidigare på
dagen. Nu fick alla som ville gå allmänlydnadskursen en plats.
Jag som fick nöjet att köra de första 4 tillfällena
fick lägga grunderna och deltagarna jobbade duktigt med sina hundar. Vid fjärde tillfället kördes
tunnelinkallning, där bredden till slut bara var 4
meter och ingen hund ens tänkte på att stanna

vid någon annan, förutom lille Mozart som bara
måste hälsa på sin bästa kompis, dvärgpudeln
Cresbo. Jag överraskade dem med en sak till, alla
stod i en stor cirkel med hunden sittande bredvid
och en i taget fick gå slalom mellan de andra, efter två rundor sa jag till dem att ta bort kopplet
och det gick bra för alla och alla var väldigt förvånade att hundarna var sååå duktiga. Det har deltagarna sig själva att tacka för, då alla tränar flitigt.
Jag hoppas få se dessa trevliga kursdeltagare återigen på kurs!
Till hösten laddar vi för fler utbildningstillfällen, i
kursform men även som temadagar. Att vara med
på en temadag blir en mycket intensiv dag och
både hundar och ägare brukar bli väldigt trötta,
men kul har alla och sedan får man ta kunskaperna med sig och träna vidare med sin hund eller
kanske ihop med de andra deltagarna.
Håll utkik på vår hemsida efter höstens kursinskrivning! www.sbk.nu/klubbar/heby
Vi samarbetar med

Allmänlydnadskursdeltagarna: Solweig & Mozart, Annika & Cresbo, Monica som
fick byta till sin unga Beardis då Kelpien Max blev ”sjukskriven”, Caisa & Chita,
Kersti & Saffran, Rita & Tiger samt Per & Figo. Foto: Y. Höglund

Annelis Målarstuga

Jag målar djur, tomtar och troll eller vad du önskar.
Till dig själv eller som en personlig present.
Välkommen in och titta i butiken!
www.annelismalarstuga.se tel. 018-37 60 26
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Sanna Tahvanainen berättar om Allmänlydnadsinstruktörsutbildningen som pågått under vinterns 6 månader.
Den 23 oktober började kursen, då var vi nio stycken.
Inom loppet av några månader så blev vi bara sex, och jag
som trodde att jag skulle var den första att hoppa av, men så
blev det inte. Tur det, så här i efterhand.
Det kändes lite konstigt att sätta sig vid skolbänken igen.
Och kallt var det, det kommer nog ingen av oss att glömma.
Vantarna på och med mössorna nerdragna över öronen satt
vi i djupa diskussioner om hundkunskap och allt vad det
innebär.
Vi har även gått på föreläsningar som Sandra Olssons
”Vargen och hunden samt språk och signaler”, vilket var
väldigt intressant. Och Bengt Rödseth som pratade om leFrån vänster: Distriktets examinator Anndarskap, också väldigt intressant.
Christin Olsson från Västerås och därefter
Heby BK:s första allmänlydnadsinstruktörer;
Men nog har vi fått läsa lite själva också, jag och Carolina
Eva, Karin S, Karin J, Therese. Sittande från
gjorde ett arbete om hundens skötsel. Två andra skrev om
hundens luktsinne, där vi lärde oss att hunden, tack vare sitt vänster: Carolina och jag, Sanna.
luktsinne kan upptäcka en del urin i 60 miljoner delar vatten!!!!
Så till slut, den 12 april var vi nervösa, all vår kunskap skulle sättas på prov, dels genom ett projektarbete vi hade gjort och dels en redovisning.
Men VI KLARADE OSS!! Alla 6.
/ Sanna

Ett brev kom från Sara & Åsa-Teres från Olandstraktens brukshundklubb.

Läger Heby BK 2008
På Valborg var vi två nervösa och förväntansfulla tjejer som packade ihop oss med hundar för att åka
till Heby och Heby BKs läger.
Vi skulle båda vara med i spårgruppen med våra hundar och var ganska nervösa över vilket mottagande vi skulle få när vi kom där med våra halvgalna hundar. Vi var dock nervösa helt i onödan, vi
kände oss välkomna redan från början och insåg snart att det nog skulle bli en riktigt trevlig helg.
Första kvällen fick vi träffa spårmagistern, Martti Latvala och resten av gänget i spårgruppen. Martti
presenterade sig själv och kollade av vilken nivå vi deltagare befann oss på. Ett väldigt blandat gäng
kan man säga, från nybörjare till riktigt erfarna.
Sedan följde 3 heldagar och halva söndagen
med spår, uppletande och lydnadsträning från
morgon till sen eftermiddag. Våra hundar spårade långt över förväntan och vi fick massor av
värdefulla råd, både från Magistern och de
andra i gruppen.
På Söndagen var det två mycket nöjda tjejer
(med trötta hundar) som packade ihop och åkte
hem igen, fast beslutna att komma tillbaka till
nästa års läger.
Spårgruppen pratar om dagens upplägg i den fina Östaskogen.
Foto: Nina Grönlund
Sara & Åsa-Teres med Flax och Hezzy
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Marmaduke...

Källa: www.unitmedia.com/comics/marmaduke

Och inte fortsatte maskarna att leva i magen!!
Vi fick luftgevär vid 10års ålder, vi hittade på spel och lekar med
hjälp av en pinne och en tennisboll, och fast man sa att det kunde
hända, så var det inte så många som fick sina ögon utpetade av
Först så överlevde vi att födas av Mammor som rökte och drack
pinnar.
under graviditeten.
Vi cyklade eller gick till kompisar, ringde eller knackade på och
Dom tog magnecyl och alla möjliga läkemedel, åt blue cheese
ibland steg vi bara in och pratade med dem.
dressing samt åt tonfisk direkt ur burken men blev aldrig testade
Fotbollslaget hade uttagningar och alla blev inte uttagna, de som
för diabetes.
Efter detta trauma blev vi lagd på mage för att sova i en spjälsäng inte blev det, fick lära sig att handskas
målad i en rosa eller babyblå färg med hög blyhalt.
med besvikelsen .
Vi hade ingen barnsäkerhet på medicinburkar, dörrar eller fönster OTROLIGT ELLER HUR!!??
och när vi cyklade hade vi ingen hjälm!! För att inte tala om vilken Tanken på att våra föräldrar skulle stå på
risk vi tog när vi liftade.
vår sida om vi bröt mot lagen fanns
Som spädbarn och barn åkte man bil utan barnstol, bilkudde, säinte. De var faktiskt lagens högra arm!!
kerhetsbälte eller airbag.
Vi drack vatten direkt ur trädgårdsslangen och INTE ur glas eller Denna generation har faktisk fostrat de
flaska.
största risktagarna, problemlösarna och
Vi delade läsk med flera kompisar och drack direkt ur flaskan och investerarna någonsin.
INGEN dog av detta.
Vi åt muffins, Mammas bullar, vitt bröd, riktigt smör och för
De senaste 50 åren har varit en explosion av uppfinningar och nya
mycket socker på cornflakes och i långfilen. Inte blev vi övervikti- idéer.
ga för det!!
Vi hade frihet, misslyckanden, framgång och ansvar och vi lärde
oss att ta allt detta!!
För att VI VAR ALLTID UTE OCH LEKTE!!!
Om du är en av dem så GRATTIS!
Vi kunde gå hemifrån på morgonen leka hela
dagen och kom hem när gatlyktorna var tända.
Du kanske vill dela med dig av detta till andra som har haft turen
Ingen kunde nå oss på hela dagen.
att få växa upp som barn den tiden innan ADVOKATER och
OCH VI VAR OKEJ!!
MYNDIGHETER reglerade ditt liv för "DITT EGET BÄTA"??
I timmar kunde vi bygga lådbilar av skräp för
att sedan åka ned för någon backe och då uppOch när du ända håller på!!
täcka att vi glömt bromsarna.
Berätta för dina barn hur modiga och (lyckliga) deras föräldrar
Efter att vi åkt in i träd och buskar ett par
var!
gånger lärde vi oss att lösa problemet.
Vi hade inga Playstation, Nindendos, X-box,
ingen video eller DVD, inga 150 kanaler på TV:n inget surroundljud, CD-spelare inga MOBILTELEFONER, DATORER inget
Internet eller MSN.
Vi hade VÄNNER och dem fann vi UTOMHUS!!
Vi föll från träd och tak, skar oss, bröt armar och ben, slog ut
tänder!!
Och inte blev någon stämd eller anmäld för det.
Inskickat av AnneLie Persson
Vi åt maskar och kakor gjorda av sand eller jord.

Till alla barn som överlevde 30, 40, 50, 60
och 70 talet.
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Agility

Ansvarig för agilitysektorn är
Mia Bohman. Henne kan du nå via
e-post: hebybkag@hotmail.com
eller tel: 0706 97 97 90

Text: Mia Bohman
Hej Allihopa!
Den 5 april avslutade vi inomhusträningen i Fnysinge för i år med en hel dags träning för Anki
Juthberg.
Återigen fick vi en väldigt givande träningsdag med mycket tips och goda råd.
Ankis entusiasm, engagemang och glädje smittar av sig på alla tror jag.
Anki gick även igenom hur noga det var med uppvärmning och nervarvning av hundarna (först värmde alla upp sin hund själva, vilket vi fick bakläxa på allihop).
På eftermiddagen visade hon även hur man stretchar sin hund.
Ett STORT TACK till Anki som dessutom skänkte intäkterna från dagen till inköp av agilityhinder.
Nu är alla hinder tillbaka på klubben och träningen där är i full
gång.
På onsdagar har vi allmänträning.
Den 29 maj 19.00 har vi vår första träningstävling, vem som helst
kan vara med.
Övriga datum för träningstävlingar är 26/6, 7/9 och 26/10.
Det kommer att bli en hoppklass och en agilityklass.
Anmälan och betalning sker på plats. 20 kr/klass.
Alla hjälps åt att plocka fram och ställa undan banan.

Under ”Fest i Heby-veckan” kommer vi att arrangera en
”Prova-på Agility” den 30/6.

Jänta på A-hindret. Foto: Margareta
Arvidsson

Under våren har vi påbörjat en nybörjarkurs i agility, fyra duktiga ekipage har jag som
deltar, vi har nu fyra tillfällen kvar av kursen. Till min hjälp på kursen har jag Margareta Arvidsson.
/Mia Bohman
Ansvarig i Agilitysektorn. Mia når du via mail: hebybkag@hotmail.com eller tel: 0706 97 97 90
Skoj från Lena Salestedt…
-Jag kräver bara tre saker av en man.
Han ska vara stilig, hänsynslös och dum.
-Jag hatar inte alls män!
Jag är inne på min fjärde.
-Äldre kvinnor är uppriktiga. Dom talar genast
om vilken idiot du är och att du också uppför dig
som en sådan. Du behöver aldrig fundera över var
du har henne.
-14 års äktenskap behöver inte betyda att man är
lycklig, bara att man är uthållig.
-Jag hat haft otur med båda mina män,
den ena lämnade mig och den andre lämnade mig
aldrig.

-Kvinnan över 40 väcker dig aldrig mitt i natten
för att få veta vad du tycker. Hon bryr sig nämligen inte om vad Du tycker.
-Jag har gift mig oavbrutet sedan jag var 19 år,
men roligast har jag haft mellan äktenskapen.
Skoj från Nina Grönlund…
Blondinen går in i tygaffären och säger:
- Jag vill ha gardiner till min dator.
Affärsbiträdet:
- Man har inte gardiner på datorer.
Blondinen "himlandes med ögonen":
- But helloooooooooooooo, jag har faktiskt windows!!
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SE HIT
ALLA FÖRETAGARE, FÖRENINGAR, KLUBBAR & PRIVATPERSONER!

Har DU/NI något som ni är stolta över ?
Nu finns vi här för alla ER som vill förmedla något eller vill
profilera ER på ett snyggt sätt.
Har NI köpt nya kläder och vill ha en logga som är snygg och
hållbar?
Lämna in Ditt favoritplagg och sätt Din personliga tuch med hjälp
av ett snyggt brodyr!

Välj typsnitt, storlek och färg
Brodyr på rygg: 100:- / rad
Bröstbrodyr 90:Frakt tillkommer

Ditt och hästens namn?
Eller Ditt och hundens
namn. Kanske kennelnamnet? Och/eller
klubbens namn?
Välj vad Du vill!

Hör av Dig till oss så hjälper vi Dig.

SannaS Brodyr
Tel: 0707-94 44 35
E-post: info@sannasbrodyr.se

VÄLKOMNA!
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Bästa vänner
Fototema: Bästa vänner
Skicka in ett foto på din hund tillsammans med sin bästa vän till nästa nr. av RRR-apport. Skriv gärna några
förklarande rader och fotograf. E-postadress sid 3 och Manusstopp är 15 augusti!
Här kommer några av de bidrag som skickades in till kalendern.

Alla bra bilder sparas till Heby BK:s kalender!

ELSA och ASCII

Foto: Karin Ström

Foto: Sanna Tahvanainen
Foto:
Cissi
Eriksson

Foto: Cecilia Deckel

Foto: Yvonne Höglund

Pilo och Barro

Foto:
Annica
Boström

Foto:
Nina
Grönlund
Foto: Eva Joelsson
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ZTOLLE
OCH
YA-YA

Tipsa Din
arbetsgivare!
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

Finns det någon sanning om blondiners låga intelligens?????
När en lastbilschaffis stannar för rött glider en liten Nissan Micra upp jämsides…
Ur Micran hoppar en blondin som springer runt till lastbilens förardörr och knackar på.
Lastbilschaffisen vevar ner rutan och blondinen säger:
- Hej, jag heter Linda och din last håller på att läcka ut!
Lastbilschaffisen struntar fullständigt i blondinen, men när han stannar vid nästa rödljus glider Micran upp jämsides igen.
Blondinen hoppar ur, springer runt och knackar på förardörren.
Lastbilschaffisen vevar ner fönstret och blondinen utbrister igen:
- Hej, jag heter Linda och din last håller på att läcka ut!
Lastbilschaffisen skakar på huvet och fortsätter nedför gatan.
Vid det tredje rödljus-stoppet händer samma sak igen…
Andfådd hoppar blondinen ur Micran, springer runt och knackar på fönstret på förardörren.
Lastbilschaffisen vevar ner fönstret och blondinen säger på nytt:
- Hej, jag heter Linda och jag sa att din last håller på att läcka ut!
När det blir grönt drar lastbilschaffisen på och hinner fram till nästa rödljus i god tid innan Micran.
Den här gången hoppar lastbilschaffisen ur och skyndar iväg att möta Micran.
Han knackar på fönstret till förardörren och när blondinen vevar ned rutan säger han:
- Hej, jag heter Bosse, det är mitten av januari och jag kör saltbilen!
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Vad ingår i en Mentalbeskrivning?
Mentalbeskrivningen ger mått på de individuella tröskelvärdenas höjd (hundens medfödda tendens
att utlösa ett visst beteende).
Förr testade man hundarna i 8 olika situationer, nu testar man i 18 olika situationer. I USA där man
är långt framme testar man hunden i hela 33 olika situationer.
När det gäller jakthundar har vi avlat på vissa höga tröskelvärden. En älghund t.ex. ska ju stå och
skälla på älgen, den får aldrig avsluta jakten och gå till angrepp.
Skulle alla Sveriges hundar släppas ut i skogen för att klara sig själva, då skulle troligtvis jakthundarna svälta ihjäl först p.g.a sina höga tröskelvärden.
Dessa moment ingår
1. Kontakt: Avser att beskriva hundens förmåga
att ta kontakt med och besvara kontakt från främmande människor. Det innebär att hunden ska hälsa
på åskådare och testledare.
2. Lek: Avser att aktivera både hund och förare
och att beskriva hundens intensitet i leken och förmågan att samarbeta. Ett föremål kastas mellan föraren och testledaren. Testledaren kastar och kallar på hunden när den gripit föremålet.
3. Jakt: Avser att beskriva hundens lust att springa efter och gripa ett föremål ( trasa) i rörelse.
Trasan är fastsatt i en lång lina som dras i hög fart mellan i marken nedslagna rör. Hunden släpps
när trasan passerat halva sträckan.
Hunden har nu möjlighet att rusa efter
och gripa trasan. Att springa efter och
gripa är en mycket värdefull egenskap
för brukshundar. Dessa beteenden ingår
i många moment. Exempelvis apportering.
4. Aktivitetsnivå: Beskriver hundens reaktioner i en situation där en förväntad aktivitet uteblir.
Hunden hålls enbart i kopplet. Det är viktigt att bruks- och tjänstehundar kan koppla av mellan olika
dressyrmoment och arbetspass.
5. Avståndslek: Avser att beskriva hundens förmåga till aktivitet/samarbete med främmande person på avstånd från föraren.
6. Överraskning: Avser att beskriva hundens sociala rädsla och aggressivitet i en hastigt överraskande situation. En docka rycks upp oväntat och snabbt framför hunden. Det är viktigt att veta i vilken grad hunden blir rädd eller arg i sådana situationer. I alla situationer där hunden kan bli
rädd/arg är det av intresse att se hur snabbt hunden kommer över sin rädsla/aggression.
7. Ljudkänslighet: Avser att beskriva hundens miljörädsla i bullersituationer. I vår larmiga miljö
är det inte enbart brukshundar som behöver klara av starkt slammer. Att hunden blir överraskad är
naturligt men rädslan ska försvinna när den upptäcker att ljudet inte var något farligt. Ljudkänslighet är besvärligt för hunden och det är till hinder i bruksarbetet.
8. "Spöken" ( hot ): Avser att beskriva hundens rädsla och aggressivitet inför hot som ser obekant
ut och närmar sig långsamt. Försvarslust kan framkallas i olika situationer. Hunden kan exempelvis
försvara sig själv, sin familj, sin mat, osv. Erfarenheten har visat att höga, smala figurer med markerade huvuden påverkar resursförsvaret ( att försvara det som är angeläget ). Därför användes de så
kallade "spökena" i detta prov.
9. Skottprov: Avser att beskriva hundens reaktion och förmåga att aktivera sig under skottlossning. Det är nödvändigt att hundar som ska användas som tjänstehundar eller i bruksprov är orädda
och kan arbeta under skottlossning. Även andra hundar bör vara skottfasta. Hundar kan lida kraftigt
av sin skotträdsla. Dessa hundar har det svårt speciellt under nyårs- och påskhelgen då det smäller
ofta och överallt.
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KALLELSE TILL MEDLEMSMÖTE
Torsdag den 28 augusti kl. 19.00 i klubbstugan

DAGORDNING
1.

Mötet öppnas

2.

Val av ordförande och sekreterare för mötet

3.

Fastställande av röstlängd

4.

Val av 2 st justerare, tillika rösträknare

5.

Mötet stadgeenligt utlyst

6.

Godkännande av dagordning

7.

RAPPORTER
a) ekonomi
b) klubbstugan/område/almanackan/
c) distriktet
d) bingolotto
e) övriga rapporter

8.

Ersättning till klubbens funktionärer, (bl.a resor)

9.

KOMMITTÉER och SEKTORER
a) utbildningssektorn
b) tävlingssektorn
c) köks- och festkommittén
d) lägerkommittén
e) PR-info kommittén
f) rasutvecklingssektorn
g) redaktionskommittén
h) agillity

9.

Övriga frågor.

10.

Mötet avslutas.

www.bingolotto.se

VÄLKOMNA !!!
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Prenumerera på en
Bingolott som samtidigt
ger klubben
ett bidrag!
Välj förening: Heby
Brukshundklubb,

