RRR-apport
Nummer 3 2008

Årgång 17
Heby brukshundklubbs
medlemstidning
I detta nummer kan du läsa om:
Många deltagare trotsade mygginvasionen och kämpade om poängen i
premiärtävlingen ”Äventyr med
hund” i Östa, Tärnsjö.
Reportage från spår- och skyddstävlingarna.
Kalender 2009.
Rapport från sektorerna
och mycket mera.
Trevlig läsning!

Ovan: Ecco - Foto: Helen Wolgers. Till höger och nedan: Deltagare i Äventyr med hund. Foto: F. Johansson, Y. Höglund.

Hela RRR-apport med färgbilder finns på
webben, besök hemsidan ofta så du inte missar något kul. Anmäl dig som medlem på forumet där bara medlemmar har tillträde.
Gästboken är öppen för alla.
www.sbk.nu/klubbar/heby

Styrelse och övriga funktionärer 2008
Ordförande

Annica Boström

0292-714 40
0705-73 55 66

Vice ordf

Mia Bohman

0706-979790

Kassör

Ulf Sundqvist

0292-44004
0738-34 76 37

Verksamhetsplan 2008
Januari

20

Februari

23
9
16-17

Ridhusträning varannan söndag enl.schema. Se hemsidan
eller RRR-apport nr.4/07.
Föredrag - Vargen och hunden 18.30
Årsmöte 10.00 Årsfest 19.00
Temadagar - Agility i Fnysinge

24

Manusstopp RRR-apport

1
2

Medlemsmöte 19.00
Start onsdagsträningen 19.00

Mars

Sekreterare

Karin Johansson

0224-913 30
0703-66 85 15

Ledamot

Yvonne Höglund

0292-311 22

Anki Broström

0292-200 22

5

Träningsdag - Agility. Heldag

Lena Salestedt

0224-610 34

Therese Boman

0224-930 08

7
12-13
20

Kursinskrivning 18.30
Examination av Allmänlydnadsinstruktörer
Söktävling - Lägre– och Högreklass. Heldag

Maud Stavenor

0292-300 56

26
27

Städ– och fixardag. 10.00
Lydnadsprov I - III. Heldag

Merja Runeklev

0224-306 05

Maj

Carolina Pettersson

0292-211 51

1-4
15

Träningsläger. Heldagar med övernattning
Manusstopp RRR-apport

Susanne Thornlund

0292-602 11

29

Inoff. Träningstävling - Agility. Kväll

Juni

8
13-15
26
29

Skyddstävling Lägre, Högre, Elit, DM. Heldag
SM i Lydnad och Agility på Öland
Inoff. Träningstävling - Agility. Kväll
Äventyrsstig med hund. Heldag

30
5

Prova-på Agility. Kväll
Spårtävling – Elit. Heldag

5
6
15
22-24
28
7
21
4-5

Grillfest. Kväll
Spårtävling – Appell & Högre klass. Heldag
Manusstopp RRR-apport
SM i Bruks och IPO i Västerås
Medlemsmöte 19.00
Inoff. Träningstävling - Agility. Heldag
Lydnadsprov klass I - Elit. Heldag
KM – Agility, lydnad, bruks och appell. Heldagar

19
26
15
15

Medlemsmöte - STORMÖTE inriktning nästa år. 15.00
Inoff. Träningstävling - Agility. Heldag
Arbetsfest. Kväll
Manusstopp RRR-apport

Suppleant

Revisor

Revisorsuppl.

Valberedning
Sammankallande:

Marie Sverin

0292-509 23

Michael Isberg

0292-311 22

Errol Eklund

0224-600 27

SEKTORER
Tävlingssektorn

Marie Sverin

0292-509 23
0763-463 692

Rasutvecklingssektorn

Mia Olsson

0224-614 17

Utbildningssektorn

Yvonne Höglund

0292-311 22

Lärare

Annica Boström

0292-714 40

Instruktörer

Yvonne Höglund

0292-311 22

Lena Salestedt

0224-610 34

Marie Sverin
Gunilla Sundelin
Therese Boman

0292-509 23
0292-411 20
0224-930 08

Karin Johansson

0224-913 30

Allmänlyd.instruktörer

Agilitysektorn
Agilityinstruktörer

Juli

Carolina Pettersson

0292-211 51

Karin Ström

0224-306 24

Eva Joelsson

0292-400 47

Sanna Tahvanainen

0292-310 33

Mia Bohman

0706-979790

Carolina Pettersson

0292-211 51

Ida Samuelsson

0224-310 05

Yvonne Höglund

0292-311 22

Karin Johansson
Mia Bohman

0224-913 30
0706-979790

Läger

Lena Salestedt

0224-610 34

Kök & Fest

Anki Broström

0292-200 22

PR/Info

Therese Boman

0224-930 08

Webmaster

Michael Isberg

0292-311 22

KOMMITTÈER

Redaktionen

Välkommen!

April

Karin Ström

0224-306 24

Yvonne Höglund

0292-311 22

Augusti

September
Oktober

November
December

Medlemsavgifter 2008
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
Ange namn, adress, telefon, födelsedatum och vad betalningen avser.
BG 5726-4665 Heby Brukshundklubb / Ulf Sundqvist
Postadress: Heby brukshundklubb, Box 8, 744 21 Heby
Klubbstuga: Blå Mörkret, Huddunge/Rödjebro
Tel: 0224 – 960 46 Tävlings-PG: 835 73 34-5
Hemsida: www.sbk.nu/klubbar/heby

19 Oktober - STORMÖTE för medlemmar: kl. 15.00
(dagordning finns på sid 28)
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Klubbstugan
Blå Mörkret

Redaktionen har ordet
Text: Yvonne Höglund
Hej alla medlemmar i Heby BK!
Doften från sommarens alla blommor har ersatts av höstlik klar luft
och det är bara att inse att sommaren börjar gå mot sitt slut, men vi
har en härlig hösttermin att se fram emot med massor av aktiviteter
för alla.
Jag för min del tycker inte om att vara i skogen när det är varmt samt
att risken för att någon hund ska bli huggormsbiten är stor, när sedan
hösten sätter fart och dagarna känns lite kyliga, då är det väldigt
skönt att tillbringa en dag i skogen tillsammans med hundarna och
nosarbete såsom spår eller kantarellsök.
Det sägs ju att det bara finns dåliga kläder, inget dåligt väder, och
det har även jag hållit fast vid, tills i mitten av ”sköna” maj då vi
hade rasklubbens årliga riksläger med regn och inslag av snö från det
att vi började tills vi slutade, i 4 dagar! Då blev även jag tveksam till
detta påstående, tur var att Ullmax-sockor och underställ var nedFoto: Y. Höglund
packade, att stöveltorken och värmen i husvagnen fungerade så kläder och hundar hann torka under natten. Men det var i alla fall ingen risk för huggormsbett och inga
mygg hade vi heller.
Sandra Olhsson, som var och föreläste hos oss om Vargen & Hunden, berättade att en av hennes hundar, en Alaskan Malamute, blev huggormsbiten, läs hennes berättelse längre fram i tidningen. Av den
kan vi lära oss att verkligen ta detta med huggormsbett väldigt allvarligt!
Under sommaren har vi varit några som hållit igång med träningen på klubben, i agilitygruppen hoppas vi att så småningom sätta ihop lag, helst ett i varje storleksklass.
Det är riktigt roligt att åka iväg ett gäng och tävla tillsammans
och heja på varandra.
Till hösten hoppas jag att många vill gå på kurs, eller vara
med på en temadag. Vi skall också ha flera föreläsningar som
alla skall få möjlighet att delta på för en rimlig kostnad.
Det är roligt med hundlära som ligger oss alla varmt om hjärtat. Man blir aldrig fullärd heller och det är intressant att lyssna till andras erfarenheter. Håll utkik på hemsidan för det som
inte kan planeras med lång framförhållning hinns inte med att
annonseras här i tidningen.
Förra hösten samlade vi ihop medlemmarnas foton på sina
hundar och gjorde en kalender för året, som sedan såldes med
en liten förtjänst. Nu är det dags att skicka in nya bilder, se
vidare längre fram i tidningen.
Nu kan du även läsa RRR-apport i färg på webben samt att du
alltid har tillgång till senaste numret! Se hemsidan:
www.sbk.nu/klubbar/heby
Klokaussie… Fotomontage: Y.Höglund

Nästa Manusstopp
15 November!!

Trevlig läsning önskar
vi i redaktionen;

Karin & Yvonne
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E-posta eller ring oss!
hebybkred@hotmail.com

Karin Ström tel. 0224 - 306 24
Yvonne Höglund tel. 0292 - 311 22

Ordförande har ordet
Text: Annica Boström
Hej på er!
Sommaren börjar gå mot sitt slut, nu börjar höstens aktiviteter, och de
är många !!
Välkommen alla nya kursdeltagare och medlemmar, vilken tur Ni har
som har hamnat oss här i Heby BK!
Jag hoppas Ni kommer och trivas. Vi är en liten men, en mycket aktiv
klubb!
Till Er andra, fortsätt och träna, kom ihåg vårt KM i oktober.
Har Du ris eller ros, hör av Dig!

Glöm inte…
Höstens medlemsmöte som
också kallas STORMÖTE
med inriktning på nästa år
SÖNDAG 19 OKTOBER kl.
15.00 i klubbstugan!

Annica Boström
E-post: reko@live.se

ÅRETS HÖJDPUNKT NÄRMAR SIG!

Arbetsfesten
Lördagen den 15 november kl. 19.00
Klubben bjuder ALLA som gjort en arbetsinsats under året
och för övriga kostar det 50:Middag och trevligt umgänge lovas.
Anmälan till Marie Sverin tel. 0292-509 23 eller 0763 463 692
E-post: marieteams@hotmail.com
SENAST 5 NOVEMBER!

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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BRUKSHUNDCENTER

hund & kattbutik - kurser - veterinär - hundfrisör - kiropraktor - massör - jakt & fritid

Vi rekommenderar
Nosarbete!
Skriven av
Maria Hagström.
Vi har fler kända
och populära
titlar hemma!
Välkomna!

ÖPPET: MÅN-FRE: 10-19 LÖR 10-15
Fyrislundsgatan 76, Uppsala Tel: 018-10 24 00
www.brukshundcenter.se

ring
e
k
r
a
p
Fri

Nu är det dags att beställa varma sköna Ullmax sockor och kläder inför hösten!
Vår Ullmax garderob kommer att finns till påseende och provning på medlemsmöten eller efter överenskommelse. Beställning kan göras löpande. Leverans på klubben mot kontant betalning.
Ullmax säljer bara genom föreningar och ger klubbarna en bra förtjänst i stället för dyra mellanhänder.
Att klä sig rätt är helt avgörande för om man kommer att hålla värmen och samtidigt vara torr mot
kroppen. Alla Ullmax plagg är perfekt kombinerade med varandra för maximal komfort. Microfiber
transporterar fukten från kroppen och ullprodukterna håller dig varm, även om du blir fuktig. Våra
medlemmars favoriter: sockorna, boxerkalsong, boxertrosa och linne, tröja soft och underställen.
Läs mer om Ullmax på www.ullmax.se
Vill du göra din beställning själv går du in på Heby BK:s hemsida och klickar på Ullmax.

Vår microfiber är ett erkänt material
och har hamnat högt upp i flera produkttester med hänseende till kvalitet och pris.
Kalla fakta: Plaggen är tillverkade i
100 % microfiber med mycket god
andningsförmåga. Microfibern är
antibakteriellt behandlad (motverkar
lukt), sydd med platta sömmar, har
utvändiga märklappar och är längre
baktill. Vikt: 180 g/ m2.

Vad har män och moln gemensamt? När de dunstar blir det en
bra dag
Vad är en man i saltsyra? Ett löst
problem
Vad säger en man som sitter i vattnet till midjan? Det här går över
mitt förstånd
När är en man värd 10 kr? När han
hämtar kundvagnen
Vad är skillnaden mellan en man
och yoghurt? I yoghurt finns det
kultur
Vad kallas män som mist 90% av
sin intelligens? Änkemän
Varför finns män över huvudtaget?
För att vibratorn inte kan klippa gräsmattan.
!
a ha
Ha h

Merinoullen har en stark frammarsch och materialets popularitet
ökar stadigt varje år.
Kalla fakta: Merinoullen är extra
mjuk (merino är en egen får-ras)
och värmande även i fuktigt tillstånd, samt helt luktfri. Platta sömmar och utvändiga märkeslappar.
Ulltvättmedel rekommenderas.
Vikt: 230 g/m2.

Ullfrotté är det perfekta värmande plagget att bära över något av
våra andra plagg. Fungerar utmärkt även som ytterplagg.
Kalla fakta: Stora luftisolerande
öglor av mjuk merinoull på insidan om isolerar och håller värmen mycket bra, även i fuktigt
tillstånd. Platta sömmar och utvändiga märkeslappar. Ulltvättmedel rekommenderas. Vikt: 315
g/m2.

En man och hans fru äter en finare middag på en fashionabel restaurang, när en
bedövande vacker ung dam kommer fram till deras bord och ger maken en
kyss mitt på munnen. Hon säger något om att ses senare och går sen iväg.
Frun stirrar förvirrat på maken och frågar:
- Vem i h-e är det där ??
- Det är min älskarinna, svarar maken
- Nääh... det här var droppen!! skriker frun. Nu har jag fått nog! Jag vill ha
skilsmässa !!
- Det kan jag i och för sig förstå, säger maken. Men kom ihåg att då blir det
inga fler shoppingturer till Paris, inga fler långsemestrar på Barbados, inga fler
weekendturer med segelbåten och ingen BMW i garaget. Det är du som väljer!
Precis när han säger detta kommer en gemensam bekant in i restaurangen tillsammans med en härlig ung brunett.
- Vem är det Roger har med sig? frågar frun.
Hi h
- Det är hans älskarinna, svarar maken.
i hi
hi…
Då säger frun: - Våran är sötare!
.

Inskickade av Therese Boman. Har du också något roligt, skicka in det till red.
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100 hundar sökes!
Text: Yvonne Höglund
Ja så många fotografier måste ni medlemmar
skicka in om det ska bli en

Heby BK:s Kalender 2009!

Den medlem vars bild väljs ut att pryda kalenderns framsida belönas med en kalender.
Bilderna kan också komma att användas till hemsidan och/ eller i RRR-apport. Heby BK förbehåller sig rätten att fritt använda inskickat material,
självklart med fotografens namn angivet.
För er som inte sett 2008-års kalender, så är det
även en hundnamnsdagskalender, på nästa sida
finns alla hundnamn listade, är inte din hunds
namn med, så skicka ett mail och tala om vad din
hund heter.

För att vi ska veta på ett ungefär hur många kalendrar som skall tryckas är det bra att alla som
Så här såg framsidan ut på årets kalender. Det var
vill ha kalendrar förbeställer antal ex.
Maud Stavenors otroligt fina skogsbild som vann.
Kalendern kommer att vara leveransklar innan jul
så det är ett jättebra tips på julklapp till alla hundNu är det hög tid att peta ut minneskortet ur digivänner. Leverans på klubben eller via post.
talkameran och tömma det på fina hundbilder och
Priset blir som förra året, 120:-/st, plus ev. porto.
skicka in dessa till redaktionen.
Bilderna bör vara på minst 1000 px med bra skärSenast den 15 oktober
pa. Gärna större, men se till att varje mail inte
innehåller mer än max 5 Mb, skicka i så fall flera måste vi ha dina bilder och nya namn gärna tidimail. Endast hundar (+ ev. andra djur) på bilder- gare, då redigering och layout tar sin tid. Vänta
na, inga människor. Aktiva hundar, snygga hun- alltså inte, börja skicka bilder redan nu!!!
dar, stora hundar, små hundar, hundar vid speciella tillfällen, framgångsrika hundar, hundar med Var säker på att inte bli utan, gör din förbeställning via mail eller tel. 0292-31122
kompisar...från alla årstiderna!

Senast den 15 november!

En viss bildredigering kan göras och vi förbehåller oss rätten att klippa bilden om det krävs.
Bilder, nya namn och beställning görs till E-post:
Uppgifter som skall medfölja bilden är hundens
namn, ras (eller blandis) samt fotografens/ditt
namn, (om du skickar in någon annans bild så
måste fotografen gett tillåtelse för detta).

yvonne@tassit.se

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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4

12

ANIARA

ANJA

ny

mån. CISCO

8

8

3

5

10

12

ARAGON

B

BALOO

BAM-BAM

BAMSE

BANSHEE

BARBIE

BARRO

CHIVAS

DAGOBERT

D

COCOS

COCKIE

CLEO

CITA

CINDY

CILLA

9

CHIP

6

AXA

CHARLIE

CHENIN

AZZI

6

ATTACK

CHAP

CHANEL

CERA

CAYENNE

CASPER

CARREY

C

BÄSTLA

BUSTER

BUCKS

BRUNO

BOSS

BORIS

BONZO

BONNIE

BOBO

BOB

BLUCKY

BIZZY

BIRK

BILLY

BIANCA

BETTY

BESSIE

BERTHA

BELLA

BEAUTY

AYLA

7

4

ATLAS

1

ATHOS

ASKA

12

4

ASCII

1

2

ARJA

ATHENA

7

ARGOS

ASSAR

2

8

ARAMIS

12

11

ANDY

ANNIE

12

9

AMBRA

9

ALVA

AMANDA

8

9

ALMA

ALICE

ALLADIN

8

6

ALFONS

12

3

ALASKA

ALEX

7

AJAX

11

12

ADAM

3

8

ACKE

ALASKA

10

ACE

ALBIN

12

BAXTER

mån. BASSE

A

ABBE

DAISY

ELLA

ELINA

EKO

EGIL

EDDIE

ECCO

EBBA

E

DONNA

DOLLY

DODI

DIZZY

DIXIE

DIVA

DISCO

DINO

DIESEL

DIABLO

DEVIL

DEBBIE

DALLAS

FAXE

FANNY

FALCON

F

EXIT

EVITA

ETTIE

ESTRELLA

ESSO

EROS

ERNIE

ENYA

ENDIL

EMMA

EMIL

ELVIS

ELTON

9

FIA

mån. FELIX

2

3

2

5

2

3

11

1

5

5

11

5

5

5

2

5

1

mån. ELSA

2

12

8

7

7

2

6

1

10

10

1

8

6

6

10

12

5

8

10

1

6

1

GASTON

GARP

G

FROST

FRIDA

FREJA

FREDDY

FRASSE

FRALLAN

FONZY

FLISAN

FLASHI

FIONA

FIFFI

GIZMO

HILLY

HILDA

HERA

HEJA

HEDVIG

HASTA

HASSE

HARRY

HAMPUS

H

GYNZA

GUS

GURRA

GUCCI

GRUFF

GRIM

GREJA

GORM

GOOFY

GNISTRA

2

1

1

2

7

HUGO

HOPE

HONEY

HOLLY

HOCKEY

mån. HIMLA

9

11

11

3

10

6

5

6

3

7

11

12

4

10

7

8

4

1

10

10

3

mån. GAZZI

11

2

3

5

1

8

1

12

6

2

2

5

12

8

Heby BK:s Kalender - hundnamnsdagar
1

HULDA

IGOR

IDEFIX

IDA

ICE

ICA

I

HAPPI

HECTOR

HÄXA

HUMLAN

INA

JAZZ

JALLE

JACK

J

IZI

IZA

IXI

ISAK

ISA

IQ

INNA

INKA

INDY

11

3

1

10

1

1

3

1

8

7

10

5

8

10

9

JÄNTA

JUSTUS

JUM-JUM

JULLE

JULIA

JOYA

JOY

JOPPE

JOKER

JOJO

JIPPI

JINA

JIGGO

JESSIE

mån. JEFF

ny

1

11

6

4

6

3

6

5

9

12

4

6

9

mån. IMMA

7

2

1

9

10

10

3

5

2

3

9

K

KARISMA

KALLE

KAJSA

KAJO

LARA

LAIKA

LADY

LACER

LABAN

L

KONRAD

KLARA

KIWI

KIRA

KING

KIM

KICKS

KENNY

KASPER

KARO

10

9

6

2

2

12

7

8

5

12

3

7

7

7

7

7

10

1

LUKAS

LUFSEN

LUDDE

LUCY

LUCKY

LUCIFER

LOVA

LOKE

LIZZY

LISA

LIRE

LIRA

LINUS

LILLAN

LEON

LEO

LEJA

LEA

LAZY

mån. LASSIE

10

12

3

12

12

4

11

10

2

11

4

4

6

9

2

2

mån. KARMA

ny

ny

7

9

MAXI

MAX

MARRE

MARLEY

MARA

MALTE

MALLAN

MAJKEN

MAJA

MAGNUM

MAGGIE

M

LEXI

LYSTRA

LUSSE

10

9

10

7

4

12

8

6

9

9

6

6

11

9

6

6

8

6

1

11

7

3

12

1

8

NAYELI

NANA

NALLE

N

MODJA

MYRRA

MYRA

MYNTA

MUMIN

MUFFINS

MOSSE

MORRIS

MONIA

MOLLY

MODO

MOA

MIRA

MINUS

MINOS

MINI

MIMMI

MILOU

MIKA

MICKEY

MICKE

mån. MAXIMUS

11

8

1

7

12

3

3

3

11

7

5

11

1

8

8

mån. LULA

NICK

NESSIE

NEMI

NELLY

RASMUS

RAMBO

RAJO

R

PYSEN

PRIPPS

PRICKEN

PONTUS

PIRRAN

PINGLA

PILO

PEPSI

PEGGY

PAXA

P

OZZY

OTHELLO

OSSI

ORKAN

OLIVER

ODIN

OBOY

O

NYPON

NOVA

NORTON

NOAH

NISSE

NINJA

NIKITA

NIKE

NIGRA

NICKI

2

4

6

RICCO

REX

REKO

mån. RAY

ny

10

11

3

4

9

12

11

5

9

6

11

7

9

9

7

3

10

5

9

9

4

2

2

4

2

4

11

12

5

7

3

7

mån. NICKE

ny

11

12

5

S

RUSSIN

RUFFE

RUFF

ROY

ROXXY

ROSSO

RONJA

ROCKY

ROCCO

RIVA

RITSY

RITSI

RITA

RICKY

SEB

SARI

SARA

SANTANA

SANNY

SAMORA

SAM

SEMLAN

SKOTTIE

SKIPPO

SKAIPAS

SIXTEN

SIRI

SIMON

SILVA

SIGGE

SHAMPOO

8

7

6

5

10

7

3

SONIC

SOLO

SNÖ

SNOWFLAKE

SNOBBEN

SMITA

SMILLA

mån. SKUGGAN

2

8

6

11

5

2

1

8

6

4

mån. SEJDA

12

4

12

9

4

7

4

mån. SALLY

4

2

1

2

10

3

12

1

1

2

12

12

1

1

11

TEDDY

TEA

TARZAN

TARRAS

TAM

TAGE

T

SWICHA

SVANTE

STRIX

STORM

STELLA

SPOOKIE

SOYA

9

10

10

10

12

6

3

3

2

9

12

12

9

10

8

1

2

6

10

5

7

7

8

2

9

5

1

UMBRA

UFFUFF

U

TYSON

TYRA

TWIST

TUTSI

TURBO

TUFF

TRIXIE

TRISS

TOXY

TONNA

TOBBE

TJIRA

TINTIN

TINDRA

TIMON

TIM

TIJAH

TIGER

TIERRA

TIA

TEXAS

TESSLA

TESSIE

TEPP

mån. TEO

10

11

11

9

8

6

7

8

5

5

9

9

5

3

VARGA

VALLE

VAJO

V

URAX

UNO

UNCAS

ZIMBA

ZEUS

ZELDA

ZEKE

ZEFFE

ZEB

ZACKIE

ZACK

Z

YLLE

YLA

YA-YA

YATZY

YANKEE

YANG

YAGA

Y

XANTHOS

X

WINDY

WILMA

W

VÅFFLAN

VITO

VINCENT

VILLE

VILJA

VILDING

VILDA

VIKTOR

VIGGO

7

4

ZLATAN

ZITA

mån. ZINGO

1

4

4

2

12

3

2

2

3

11

11

9

4

9

2

2

4

9

9

4

10

4

4

4

11

10

9

6

4

4

8

mån. VECTRA

8

12

12

10

8

5

6

ZORRO

ZOOTO

ZODIAK

3

11

11

11

5

1

3

3

3

3

3

mån.

4

9

10

5

10

2

3

mån.

5

mån.

2

5

mån.

10

5

1

4

2

8

8

11

12

5

4

4

12

Nya namn

ÖNSKA

ÖMAN

Ö

ÄNGLA

Ä

ÅTTAN

Å

ZENIJA

mån. ZTOLLE

5

8

8

mån.

8

8

mån.

4

mån.

9

mån.

ny

6

11

8

7

Sommarens spårtävling
Text: Yvonne Höglund
Helgen den 5:e och 6:e juli var det återigen dags
att samla alla klubbens medlemmar som fanns tillgängliga för att anordna sommarens spårtävlingar.
Elitklass på lördagen och Appell– och Högre klass
på söndagen.
12 deltagare planerades det för i varje klass och
många spårläggare behövdes, tävlingssekreterare,
personal i köket, domare, spårmottagare, skrivare,
tävlingsledare, skytt, mottagare i budföringsmomentet samt personal för momentet uppletande av
föremål. Många personer går det åt och de flesta
har mer uppgifter än bara en.. Här ställs verkligen
en liten klubbs medlemmar på prov för att ro i
land en stor tävling, och dessutom ska ju klubbens
ekipage också få möjlighet att tävla på hemmaplan. Den som inte blivit uppringd av tävlingsansvarig Marie Sverin under veckorna innan har antagligen fel nummer. Marie gör ett jättejobb, att
som spindeln i nätet få allt att klaffa och se till att
allt fungerar, dessutom var hon själv tävlingsledare under söndagen i appellklass.
Marie går många steg i skogen för att rekognosera
var tävlingsspåren skall ligga, snitsla och instruera
och träna spårläggarna. Tillsammans med Cecilia
Deckel planerar de i detalj och gör tidsschema
samt delegerar ut arbetsuppgifterna så mycket
som möjligt. Cecilia administrerar alla anmälningar som inkommer, som oftast är många många
flera än de 12 i varje klass som kan vara med. Vilka som får tävla avgörs genom lottning.
Båda dagarna flyter på enligt planeringen och alla
hjälps åt. Det är en speciell stämning på klubben
under dessa dagar. Dessutom hejar vi ju lite extra
på våra hemmaekipage. I elitklass, där lottning
sker av samtliga anmälda deltagare kom två av
klubbens ekipage med, tyvärr fick en bryta men
Therese Boman med Flashi blev i alla fall godkända.
I övriga klasser har klubbens tävlande förtur men
ingen av klubbens medlemmar hade anmält sig till
appellklass, lite tråkigt kan man tycka.
Bättre startfällt var det i Högre klass, hela 6 st
hemmaekipage gick ut sina spår tidigt på söndagsmorgonen men om det var björn i skogen eller
något annat som försvårade för hundarna kan man
bara sia om, då spåren var avverkade hade 4 av

Björn är väl inget att
vara rädd för?!
Foto: Anki Berg
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dessa 6 brutit. ”Färsk björnbajs!!” sa Anki med Varga.
Efter uppletande och lydnad
fick vi sedan på eftermiddagen resultatet, de två ekipagen som kämpade sig igenom hela tävlingen och också klarade att bli uppflyttade
med en 1:a placering och en
3:e placering kan vi bara
gratulera! Naturligtvis gratulerar också vi alla andra deltagare som under helgen
lyckades bra!

Lena Söderlund med Kurants Maffia fick 522,0 poäng och vann klassen.
Foto: Helen Wolgers

Susanne Thornlund med
Gråmans Emil fick 505,00
och placerade sig på 3:e
plats. Foto: Helen Wolgers

Grattis och lycka till i Eliten!
På lördagskvällen hade vi en grillfest för alla som
ville vara med, jättegott som vanligt! Och trevligt
hade vi. Gamla hemligheter avslöjades och reddes
ut, såsom vad Mats Blads handskar gjorde i Annicas Renault 4 L och att Lill Lindfors gillade en
viss mustaschprydd herre. Eller att klubbstugan
Blå Mörkret har varit känd festplats där många
tagit en sväng om, dock ej till Mats Blads.
Ett stort tack till alla medlemmar som ställde upp,
ingen nämnd och ingen glömd!
Ett tack till våra sponsorer också som gett oss priser så att alla deltagare får ett pris. Det är verkligen uppskattat och trevligt.
Helen Wolgers fotade under söndagen och fler
bilder finns att se på www.festiheby.se

Äventyret kan börja
Text: Karin Ström
En eldsjäl inom Hundens värld är vad hon
är, Heby BK:s Karin
Johansson.
Under Fest i Hebyveckan anordnade hon
tillsammans med agilitygänget tävlingen
”Äventyrsstig med
Karin Johansson.
Hund” ute i Östaholm,
Foto Karin Ström
en idé som hon fått sedan hon själv deltagit en gång i Enköping tillsammans med Marita Andersson från Möklinta.
Nedsmetade med all
världens olika myggmedel samlades vi
som ville prova på
Äventyrsstigen i Östa
med våra hundar.
Solen värmde lagom,
älven glittrade och
Deltagarna anmälde sig och
här och var syntes
fick startkort, klara att bege sig
små båtar ute på sönut i den vackra terrängen.
dagstur.
Foto: Karin Ström
Vid grillen steg ett
moln av dofter från glöd och korv, på borden
stod kaffetermosar och trängdes med kakor och
rulltårtor.

Banan innehöll 10 stationer varav en var Tipsrunda.
Jag och min weimaranertik
IQ ville så klart pröva på
stigen, jag med motivationen i topp. Det här skulle
bli en ”a piece of cake” för
oss två trodde jag, men ack
så fel man kan ha!
På första stationen väntade
en leksakslastbil, fastbun- Karin Ström och IQ.
Foto: Frida Johansson
den i ett rep. Den skulle
hunden dra så långt som
möjligt över uppsträckade en meters längder. Ja
men IQ är ju så duktig på att apportera, det här
blir enkelt! Jo visst, inte ville hon apportera lastbilen heller. Ett streck klarade hon sedan släppte
hon repet som om det hade varit en boaorm!
Jaja, man kan väl inte begära annat än lite bakslag... Det var ju bara första stationen. Det här
grejar voffsan och jag!
Vi vandrade vidare, med Dalälven på vår vänstra
sida och stugbyn på den högra. Myggen hade
kapitulerat för tillfället, det var bara så härligt att
gå där och höra fågelkvitter och en och annan
hund som skällde i närheten.
Vid station nummer två väntade Nathalie Ekbom
på mig vid stranden. Nu ska du få simma, IQ,
jollrade jag till en hund som tyckte att ledaren
inte var något annat än en stor bluff!

Tack vare generösa sponsorer fick alla deltagare pris.
Foto: Y.Höglund

Prisborden dignade av hundleksaker, tuggben, tshirtar, skålar med mera som hade sponsrats av
allehanda butiker.
Tidigt på morgonen hade agilitygänget samlats
för att göra i ordning det sista av banan och tipsrundan. Ett team som hade ett gemensamt mål:
Att anordna en lyckad dag för hundägare, med
både svåra och roliga stationer.

Lätt var det inte, speciellt då hunden inte ville bada, men
skam den som ger sig. Foto: Frida Johansson
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- Du ska nog kavla upp byxbenen! hör jag Natta
säga.
Men var det inte hunden som ska hämta bollar i
vattnet???
Nähä?! Det är jag som ska springa med IQ i koppel fem gånger ner för stranden och ut i vattnet
och hämta en boll i taget ur en korg, springa upp
på stranden och lägga i en hink på mindre än en
minut!
Efteråt kan jag säga att jag var helt slut... Vilken
kondition! Ugh, jag är andfådd tre dagar senare!
Jag hastar vidare efter att ha fått en kråka signerad
på mitt protokoll och 10 poäng!

6 poäng var väl inte
så illa?!
Innan småbåtshamnen var det hästskokastning på schemat
och jag kan säga utan
att skryta alltför
mycket att ”prickHär på stranden nära vattnet var skytte” är min specidet extra svårt med badglada
alitet. Två 4:or fick
vovvar. Foto: Frida Johansson
jag och det var nog
exakt vad jag behövde på mitt lilla papper där poängen skrevs ihop.

Jag ångrar att jag fortsatte
förbi minigolf-banan,
ångrar att jag inte vände
när jag hade chansen för
på nästa station jag kom
till väntade ett par styltor
på mig. Jag skulle försöka
ta mig upp på dem, gå
helst så långt att jag fick
poäng. Innan jag ens kom
upp på dessa tingest hade
det säkerligen gått flera
Margareta Arvidsson fick
minuter och när jag väl
nog många skratt vid statog ett steg så rasade allt tionen ”styltorna”.
som ett korthus...
Foto: Frida Johansson
Mer och mer missnöjd
kom jag till 4:an som var längst ut på Östaudden.
Där väntade Yvonne och Micke med en ögonbindel, handske och blå rep som var lindade runt tallarna till en bana.

Jag passerade hamnen och parkeringen och vek
av vänster in mot skogen igen. Myggorna kom i
sjok och anföll både IQ och mig. Det var hemskt,
vi var alldeles grå av mygg.
Och där inne i skogen stod stackars Mia Bohman
och väntade vid en sökruta. Hon hade vallat av
rutan och placerat ut snusdosor innehållande korv.
Myggen bekom henne inte alls, medan jag viftade
som en toka med
armarna för att
hålla dem borta.
Efter sökrutan
var det dags för
en välförtjänt
korv med bröd
och en dricka innan det var dags Efter en hård vända på äventyrsstigen smakade det riktigt gott med en
för etapp två.
På den 7:e statio- nygrillad och bröd! Foto: Frida
Johansson
nen stod Karins
dotter Frida med en cykelkärra. Det var tänkt att
jag skulle få hunden att sätta sig i den sedan skulle jag dra henne så långt som möjligt.
Det var inte det lättaste att få en storvuxen weimaraner upp i en liten minimal kärra som dessutom vickade så fort IQ satt sig så att hon hoppade
av mer illa än kvickt. Efter att ha fått mina 3 poäng så rann svetten kan jag säga.
Medan jag begav mig till nästa station så funderade jag på varför man aldrig åker till Östa för att
bara vara en dag.
Det är helt underbart där med perfekta gångstigar,
vita sandstränder
och i Älvåsa kan
man spela minigolf om man
tröttnar på sol
Östaholm Foto: Y.Höglund
och bad.

Karin Ström och IQ i repbanan. Foto: Y. Höglund

Jag hade IQ i ett stadigt grepp i vänster hand,
handskklädd högerhand och jag kunde börja så
sakta ta mig framåt.
- Träd, sa Micke varnande när det var dags att
runda trädstammarna.
Om jag vetat bättre hade jag ökat tempo lite men
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Krocket stod på tur och jag fick klotet genom 6
pinnar. Härligt!
Nionde och sista stationen var en mini agilitybana.
Japp, vi klarade första hopphindret.. Och så in i
tunneln... Nej! In med dig, IQ. Kryp, tjejen.
Nej, loppet var dömt att misslyckas. Det var finito; kört; länge leve Agilityn!
0 poäng på sista och avgörande stationen...
Men vem är jag att döma min hund? För lite trä- Marie Sverin gratuleras till
ning, för lite tid och för mycket annat runt omen 4:e placering.
Foto: Karin Ström
kring så i grund och botten är allt mitt fel.

Jag måste även nämna
Heby BK:s egen Marie Sverin som kom på
4:e plats och bästa
klubbekipage. Grattis
Marie!

Vilken dag det var.
Härligt väder, inte så
värst mycket mygg
(Förutom där Mia
stod), glada människor, tävlingssugna
hundar, jättegott fika och mumsiga korvar direkt
från grillen.

En och en droppade de tävlande in, läskade sig
med vatten och mättade sig på korv och kakor.
Vilka blev då de vinnande teamet?

Direkt från mitt hjärta till dig, Karin Johansson,
vill jag tacka för att du är en sådan underbar
människa som samordnar något så fantastiskt
roligt för oss hundmänniskor. All tid, allt arbete
och all glöd du lägger ner i det du gör... Tack!
Tack alla ni som hjälpte till med den lyckade
söndagen. Vad hade dagen blivit utan er?! Tack
till er, Agilitygänget !

Vinnaren av Äventyrsstigen 2008 med 61 poäng blev
Kenneth Ahlström med Bearded Collietiken Molly.
Foto t.v: Karin Ström / t.h. Y.Höglund

Med hela 61 poäng tog hunden Molly och husse
Kenneth Ahlström hem segern. Grattis Kenneth
och Molly!! Bra jobbat, bra kämpat, vilket teamwork.

Tävlingens funktionärer har samlats och stationerna är
riggade och klara. Nu är det snart dags för deltagarna att
komma med sina fyrbenta vänner. Foto: Y.Höglund

Tvåa kom Marita Andersson. Foto t.v: Karin Ström / t.h.
Frida Johansson

På andra plats placerade sig Marita Andersson
med sina två hundar; Samojeden Vera och Alaskan Malamuten Aniak. Grattis till en Silver-plats
tjejer med 56 poäng!
Sist men inte minst på en
bronsplats kom Stig
Hallsten och hunden
Myrra, även de 56 poäng.

Grattis till er alla!

Till nästa år hoppas vi och håller tummarna för
att myggeländet skall bekämpas, troligen får vi
minst det dubbla av deltagare.
Som det är i år så har det verkligen varit olidligt
med mygg vissa dagar. På tävlingsdagen var det
relativt lite mygg, men utan myggmedel klarade
man sig inte.
Sedan kan man fundera på vad som är värst, bekämpningsmedlet som stoppar myggen från att
kläckas eller allas egna myggbekämpningsmedel
som doseras på var och ens kropp i stora doser?!
Välkomna tillbaka nästa år för en ny spännande
”Äventyr med hund”-tävling!

Trea kom Stig Hallsten.
Foto: Karin Ström
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Här är fler bilder från ”Äventyr med Hund” samt de företag som sponsrade tävlingen med fina priser.
Stort Tack till Er företagare! Företagens hemsidor finns länkade från www.sbk.nu/klubbar/heby

TigraDesign
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Huggorm
Texten hämtad från Hundstegs nyhetsbrev - maj-08.
Text: Sandra Ohlsson .

I Maj blev min Maximus huggormsbiten under en
skogspromenad. Vi gick på en grusväg och han var
kopplad. Han sa inte ett ljud när han blev biten, vi
märkte först att något var fel när han inte vill sätta
ner tassen och 10 minuter senare kolappsade han
och försvann ur medvetande.
Vi körde rekordsnabbt till veterinär där de sa att
oddsen att han skulle överleva var väldigt små.
Han fick motgift och trots alla odds tog han sig igenom det och efter några nätter på sjukhus är han
hemma igen.

två timmar till veterinär kan du ge hunden kortisontabletter. Kortisonet dämpar effekten av ormens gift
på vävnaden. Det svullnar inte lika mycket och gör
inte lika ont om man behandlar snabbt med kortison.
Oavsett om du behandlar med kortison eller inte så
skall du snabbt komma till veterinär.
Några reagerar överkänsligt och kan då bli mycket
dåliga mycket snabbt.
Andra kan drabbas av problem efter flera dagar, eller
till och med flera veckor, med skador på de inre organen till följd av ormens gift.

Om din hund blir biten ska du ALLTID ta hunden
till veterinär så snabbt som möjligt. Har du mer än
Hundar är ganska lata och gör helst inget utan att det
gagnar dem själva.
Prova ut några belöningar som fungerar just på din
Förr lärdes hundar att utföra moment oftast genom
att bara slippa bestraffning. T ex gå fot i rätt position hund, t.ex vilket sorts föda hunden "brinner" för, en
så slipper du ett ryck i kopplet…) Tack och lov har leksak som hunden gärna leker med dig med, vågar
kampa, och ett röstläge som får hunden att känna sig
vårt eget tänkande gått framåt och de flesta förare
duktig. Det finns alltid något som är det där lilla extränar idag med positiv motivation. Beroende på
tra för hunden. Det är det du ska hitta och det är det
hundens intensitet kan även en del lydnadsmoment
bli självbelönande men det brukar ta sin tid att kom- som bara ska användas vid träningen. Är det en leksak, lägg den i träningsväskan till nästa träningstillma dit.
fälle.
En del hundägare förstår inte vitsen med att belöna
Noggrannhet och motivation är avgörande för hur
sin hund vid inlärning. Oftast tycker de att hunden
ska kunna lära sig saker utan en godbit, att ens tänka fort, hur befäst och bra momentet kommer att bli.
på att hunden även kan bli belönad av att få leka med Slarvar man med ett snett sättande får man oftast
ägna mycket tid för att jobba bort det.
sin förare existerar inte alls.
Man får inte fastna i att styra hunden med godis, att
Då ställer jag frågan: -”Jobbar du utan lön?”
låta hunden få tänka själv – vad är det jag ska göra
Svaren blir alltid: -”Neeej, det skulle jag nog inte
nu? och prova sig fram till rätt beteende för att sedan
göra”.
Bra, då är vi överens om att även hunden vill ha lön bli belönad är en effektiv väg till att befästa inlärningen.
för mödan.
Nästa fråga: -”Om du skulle få 10.000:- extra i må- Att lära sig vara tyst då hunden jobbar är ett bra sett
att kommunicera med sin hund för att bygga upp
naden skulle du då prestera lite bättre?”
förväntan tills då "braaa!" kommer, följt av en godbit
Hundägarna svarar -”Självklart!”
och/eller en stunds lek.
Översätt detta till din hund, vad är en torr matkula
Det är inte hundens fel att det blev fel, vi har bara
jämfört med en bit blodpudding eller leverpastej?
oss själva att skylla för att vi inte varit tydliga nog.
Alltså kan vi få våra hundar att prestera bättre med
bättre belöning, vi höjer motivationen.
På tävling då, när vi inte får ha våra belöningar med?
I inlärningsfasen är det viktigt att vi rikligt belönar
Ja, till dess har vi tränat så pass länge att vi får hunvåra hundar, med rösten, med gott godis och med
lek, beroende på vad för moment vi håller på med. I den att utföra momenten och vänta på sin belöning,
extern belöning, som ges när vi gått av planen i bilen
en del moment vill vi ju att hundens intensitet ska
ökas och i andra moment vill vi ha en låg intensitet, eller vid ryggsäcken, och då ska det vara julafton,
t.ex platsliggning, med en lugn belöning med en vän- slösa ordentligt med belöningen!
lig röst och lagom gott godis, det ger ingen intensi- Oftast har man för bråttom med att tävla och hunden
går ned sig för att belöningen dröjer så länge. Ta god
tetshöjande förväntning och vi får hunden mer avtid på dig att vänj hunden med att fler och fler moslappnad under momentet.
I lydnadsmomentträningen är inget instinktivt med- ment skall klaras av innan den där jättebelöningen
fött beteende som är självbelönande för hunden, där- kommer.
Lycka till!
för är det viktigt att man har en belöning som hunden
Text: Yvonne Höglund
vill jobba för.

Om inlärning och motivation
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Sommarens hetta... hot för våra hundar?
Text och foto: Karin Ström
Hjärtat hade stannat, hade slutat slagit. Den vita
och lurviga pälsen rörde sig i den ljumma brisen.
Kvinnan lyfte skrikande upp sin lilla Bichon Frisé
och sprang ut i det klara vattnet för att hastigt
doppa den livlösa hunden i kylande vatten.
Ägarinnan masserade bröstkorgen på tiken och
blåste in ny luft i lungorna.
Efter en stund ser hon sin vän återfå medvetandet,
hon hade lyckats med att rädda sin älskade Tiffe...

njöt.
Men min svärmor hade inte samma tur när hon
promenerade längs stranden vid Rättviksbadet.
Hennes hund fick värmeslag efter att ha stretat i
kopplet och där ser vi hur farligt det är med kraftig värme på våra husdjur.
Som tur var kom det en man precis så han skrek
till henne vad hon skulle göra. Annars hade hon
kanske inte sprungit ut i sjön med hunden, kanske
inte förstått att göra mun-mot-mun metoden.

Värmen kom med bravur i mitten av Juli, dagarna
Jag hoppas alla hundägare förstår att ta hand om
blev intensivt heta och vi fick vara glada om vi
sina djur, att svalka ner dem och ge rikligt med
kunde vara i närheten av sjöar och bäckar för att
vatten och att de lär sig förstå att en hund har en
blöta ned våra solbrända kroppar.
kropp som känner av värme och hetta lika som oss
Jag, IQ och resten av familjen tog husvagnen upp tvåbenta individer. Även mer...
till Tällberg där vi campade in till den vackra SilMen nu är snart sommaren över, hösten är på väg
jan i två underbara veckor.
med frostiga nätter och gulnande löv.
Varje morgon och kväll gick jag min promenad
till vattnet med IQ så att hon fick simma och leka Kurserna sätter igång igen och alla hundar får
chans att åter visa framfötterna för sina ägare.
i vattnet så länge som hon själv ville.
På dagarna blötte jag en handduk med kallt vatten Härligt!
och baddade tassar och huvud med. Åh, vad IQ

Ett svalkande dopp i sommarens värme borde alla våra hundar få. IQ njuter.
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Tankar kring spårhelgen
Text: Marie Sverin
Spårhelg
Ja så var den här, den stora spårhelgen.
Många timmar och mil har tillryggalagts i skogen
veckorna före. Personligen skulle jag behöva gå
på detta viset året runt, då vart man kanske mager
som en jakthund.
Det roliga var att flera nya spårläggare var med
och hjälpte till under helgen. Ni var JÄTTE duktiga, ja det var vi allihopa som arbetade med tävlingen. Kul att många tog ansvaret även efter att
lovad uppgift var klar eller som när man misslyckas på tävlingen och fortsätter dagen med att
vara funktionär, det är ni många rosor värda!
Det är roligt att vara tävlingsansvarig när folk är
ansvarstagande och trevliga mot varandra men
tyvärr ska alltid någon utmärka sig och då är det
inte lika roligt att ha ansvarsbiten.
Som tävlande har man ett ansvar i hur man beter

sig och i synnerhet mot sina klubbkamrater på
hemmaklubben.
Att bete sig korrekt gäller givetvis också övriga
funktionärer.
Vi måste komma ihåg att alla som hjälper till på
tävlingar i brukshundklubben gör det på sin fritid
och av fri vilja, man kan inte lasta sina klubbkamrater för ett dåligt resultat. Man ska istället ställa
sig frågan, hur har jag tränat?
Det är sällan funktionärers eller hundens fel att
det går som det går, utan enbart hur har jag lagt
upp min träning.
Jag sitter i skrivande stund och förbereder mig för
SM, jag hoppas att vi syns i Västerås.
Kom i håg att vi har Lydnadsprov 21 september
med alla klasser.
KM 4 – 5 oktober.
Vi ses! /Marie

Foton tagna under söndagens högretävling. Foto: Helen Wolgers. Tack Helen för att vi fick använda dina foton!

Ingrid Bahlenberg med
Enduros Allt- I
Och så några publikbilder...

Benny Hillis med Meet
Myown Misty May
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En av domarna, klubbens
egen Göran Hawée

Britt Ehrnsten med
Quilpies Karlson V

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.

JULKLAPPSTIPPS!
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Årets skyddstävling
Text: Marie Sverin (tävlingsansvarig)
Distrikts Mästerskap i Skydds 8 juni.
Tänk att vår lilla klubb har blivit en av få klubbar
som sitter bergsfast på kartan över klubbar som
ordnar bra skyddstävlingar.
Till årets tävling hade 22 anmälningar inkommit i
tid och sedan var det några till som inte kunde
passa tiden.
Jag tar kontakt med Bosse Degerström, som är
distriktets tävlingsansvarig och har ansvaret för att
fixa domare samt figuranter. Jag meddelade att vi
behövde 4 domare och 2 figuranter, då målsättningen var att ta med så många vi kunde utan att
behöva ha prisutdelning vid midnatt. Så vi tog
med 5 lägre-, 3 högre- och 7 elitekipage.
När det har gått en vecka, tar jag åter igen kontakt
med Bosse för att höra vilka domare han har fått
tag på, då kommer första kallduschen, han svarar
– Det har jag glömt!!
Nu vart det bråda tider, det är svårt nog att få in
domare 3 veckor innan och nu var det bara 2
veckor kvar. Men det var Bosses sak, och tur att
Bosse hade Göran Haweé att ringa och att han
hade tid att hjälpa till. STORT TACK till Göran
Haweé som ordnade en skyddsdomare och två
figuranter.
Samtidigt började arbetet med att lägga ut spåren.
Vi travade i den snustorra Östaskogen, ett tappert
gäng. Det sista jag gör är att kontakta de gamla
garvade i gamet som vid ett möte i maj hade sagt
att de kunde hjälpa till. Då kommer ett SMS tillbaka från en av dom – “Trodde inte du behövde
min hjälp, är inte hemma. Sorry.” Då kom den
andra kallduschen och nu var det bråttom, jag
måste ha tag i en ny spårläggare och de växer inte
på träd. Omdisponering i listan, jag fick gå ett tidigt spår (för att hinna till lottningen).
Kvällen innan tävlingen, tre återbud och reserver
som skulle ringas in, lotter fixas om, spårpinnar
märkas om (detta för att det hade blivit fler lägre
och färre högrehundar) ändra på info lapparna till
spårläggare så att allt skulle bli perfekt. Det blev
sent innan jag kunde koppla av och sova.
Tävlingsdagens morgon – vi skulle ses 06.00 uppe
vid Östaskogen – och innan dess skulle jag ha fixa

kaffe och mackor samt lägga ut pinnar till spårläggarna för lägre och högre.
Vaknar av att min mobil ringer 06.05 och i den
andra änden hör jag bara, - “jo hejdu.. sov du?”
Det var bara att erkänna direkt -”JA, jag kommer!”
Sliter åt mig bröd och mjukost på tub. Konstaterar, tur att jag packade in allt i bilen i går kväll!
Jag kan åka hem och göra kaffe innan Pellans (där
samlingen skulle vara).
Undertiden jag går mitt spår så ringer Jimmy, ”kan du komma ge mig starthjälp min bil är död?”
-”Ja, om du gör i ordning en termos kaffe”! Där
löste sig det.
Själva tävlingen flöt otroligt bra tack vare er funktionärer som tog ett mycket stort och viktigt ansvar.
För våra hemmaekipage gick det bra!
DISTRIKTSMÄSTARE: Jimmy Andersson med
Ztolle och fina Certpoäng
Uppflyttad till elit blev Lena Söderlund med Maffie
Ett stort fång rosor till dagens medhjälpare.
/ Marie
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Bilder från skyddstävlingen. Foto: Kent Eriksson. Stort tack till Kent för att vi fick ta del av bilderna!

Som vanligt när det är skyddstävling är det alldeles för
varmt, mycket dricka går åt till de tvåbenta och frusna
handdukar finns att kyla de fyrbenta med.

Skyddsdeltagarna i lägre- och högre klass gör sig
redo för dagens sista del i tävlingen.

Busen skjuter vilt omkring sig och flyr, Ztolle är snabbt ikapp och stoppar busen med ett bestämt grepp i ärmen
tills husse kommer och avväpnar busen.

-”Ducka, jag tar busen!”

Figuranterna Jonas och Svante jobbar hårt i värmen, inte en höger går in.

-”Husse för 17! Skynda dig och gör det du ska…!”

- ”Men stå inte bara där… han försöker ju smita!”
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TÄNKVÄRT: Understimulation / Överstimulation

Inskickat av Maud Stavenor

Hunden är understimulerad:
En hund är gjord för aktivitet och behöver tillräckligt med motion, både fysiskt och mentalt. Hunden
ligger och sover hela dagarna och får endast gå ut kortare promenader under dagen. Aktiverar man
inte sin hund kommer den att vila i väntan på att något ska hända. De hundar som vilar mest har visat
sig vara de mest problematiska på grund av att de är understimulerade. Understimulering är väldigt
vanlig orsak till stress pga överskottsenergi.
Hunden är överstimulerad:
Hundar som ständigt utsätts för att man kastar bollar och pinnar sk jaktlekar överdrivet ofta eller intensiva lekar med andra hundar eller med ägaren sk kamplekar. Hunden kan då bli så uppspelt att han
blir aggressiv av stressen som orsakas av överstimuleringen. Om hunden långvarigt utsätts för överstimulering kan immunförsvaret försvagas och dessutom är skaderiskerna stora när hunden överanstränger muskler och leder.

Marmaduke
Källa: www.unitmedia.com/comics/marmaduke

VALBEREDNINGEN önskar förslag på kandidater till kommande
styrelse!
Kontakta:
Marie Sverin 0292-509 23, 0763-463692
E-post: marieteams@hotmail.com
eller Michael Isberg 0292-311 22
E-post: hebybkweb@hotmail.com
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Ett stort TACK till de sponsorer som skänkt priser till våra
tävlingar och till de som sponsrat nya agilityhinder.

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.

Trimkompaniet
Intervet AB

www.trimkompaniet.se

www.intervet.se Specialister på fästingmedel.

Brukshundcenter

i Uppsala www.brukshundcenter.se

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

www.gunnarshundochkatt.se

TassIT

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

Nytt & Nött i Sala
Anns Hårbod

i Morgongåva

Gravyr och skylt

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

Annelis Målarstuga
www.annelismalarstuga.se

Hårateljen
Ankis Zoo

i Sala
i Sala

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, 0763-463 692

Text: Marie Sverin
Till dig som tävlar för Heby BK
Hoppas nu riktigt många klubbmedlemmar varit ute
och provat sina konkurrenter på tävlingsbanan.
GLÖM EJ skicka in årets tävlingsresultat till Marie
för tävlan om klubbens vandringspriser. Statuter
kommer på hemsidan och finns att läsa i en pärm i
prisskåpet på klubben.
FÖLJANDE UPPGIFTER SKA SKICKAS IN:
Hundens namn i stamtavlan
Registreringsnummer
Tävlingsplats (arrangerande klubb)
Datum
Grupp/klass
Poäng
Ditt namn

Lägre- och högre klass i skyddstävlingen har obligatorisk genomgång med domare, figuranter och tävlingsledare innan planskyddet, på årets skyddstävling den 8
juni. Foto: Kent Eriksson.

TÄVLINGSMÄSSIG LYDNADSTRÄNING
Håll lite utkik på hemsidan för vi kommer att ordna
några tävlingsmässiga lydnadsträningar.
ÅRETS TÄVLINGAR - endast en officiell tävling
återstår till hösten:
21 September - Lydnadsprov, för första gången
ALLA klasser! STORT PRISBORD!
Klubb Mästerskapet - som är helt inofficiellt är en
riktigt rolig tävlingshelg med många skratt!
KM:et äger rum 4 och 5 oktober.
Läs mer på en annan sida i tidningen.
Vill du inte delta i tävlingen så kan du passa på att
prova dina tävlingsnerver i både lydnad och agility i
en enklare form som alla kan vara med på!
Kom annars och titta och heja på dina favoriter!
TÄVLINGSSEKRETERAR KURS
Vi startar den 12 oktober, kursen är gratis och är
totalt ca 18 timmar fördelade på ca 4 tillfällen. Lär
dig vad som händer i kulisserna på en tävling, ingen
vana krävs mer än att kunna skriva och räkna.
Anmälan, info och frågor samt resultaten, kontakta:
Marie Sverin 0763 463 692 eller 0292-509 23, marieteams@hotmail.com
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Spänningen stiger då planskyddet körs som sista del i
tävlingen, då kommer ofta mycket publik, speciellt en
varm och skön sommardag som det oftast är när Heby
BK anordnar skyddstävling. Foto: Kent Eriksson.

Utbildning

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

Text: Yvonne Höglund

Hej jag heter Cleo!
Jag brukar vara med och hålla kurs med min
matte. Jag tillför lugn i en grupp och bidrar
till att oroliga hundar intar en lugnare sinnesstämning. Men tro inte att jag är lugn som en
filbunke jämt, trots mina 9 år är jag fortfarande en riktig ”tok-aussie”.

mycket kortfattat att
Vi samarbetar med
hunden skall med hög
nos vittra in en gömd
person och sedan kunna
visa sin förare var personen ligger gömd.
Det är något som verkligen stärker hundens
självförtroende och får den att växa som individ.
De första övningar man gör med sin hund är att gå
i koppel och låta hunden finna användbarheten i
sin nos att vittra in doften i vinden av en människa och att nyfiket få komma fram och bli belönad med godis, jag lovar att hunden växer! Och
att se svansen på hunden då vittringen gav resultatet och hunden växer för varje övning, då är det
riktigt kul att vara instruktör.
Det är alltså väldigt enkla övningar man gör på en
temadag samt att man teoretiskt går igenom vad
sökarbetet innebär, lär sig termer och lite grand
om hur man tävlar i sök.
En ny spännande kurs som vi provar i höst med
fortsättning ända tills i vår är ”Från start till mål”.
Marie Sverin kommer att hålla i den kursen och
den är för dig som vill lära dig lite mer under en
lång tid. Du och hunden behöver inte ha några
förkunskaper, men hunden ska ha fyllt 1 år.
Under kursen har vi mycket teori i dressyrlära,
beteende och specialarbete med inriktning spår.
Målet är sedan att åka på tävling tillsammans.

Ja, som Cleo ”uttrycker” sig, här ovan, så är det
viktigt att det blir en lugn stämning i en grupp, så
att alla olika individer kan trivas.
Att ha med en äldre hund som är trygg i sig själv
brukar ge väldigt goda resultat. En hund som står
med fyra tassar på backen, tycker om både människor och hundar men är inte överdrivet intresserad
av att hälsa, stressar inte upp sig eller inbjuder
andra till lek utan bara är där i sin personlighet
och utstrålar lugn.
Många som kommer med sin hund till en kurs är
både nervösa och oroliga för hur det kommer att
gå, hur deras hund kommer att uppföra sig o.s.v.
Och speciellt då är det verkligen rätt tänkt att gå
på kurs, om man är osäker på sin hunds uppförande, för det är ju det vi jobbar med på kurserna.
Vi instruktörer har idéer på lösningar och erfarenhet som kan hjälpa de flesta hundägare, så dra er
inte från att fråga, det är det vi är till för! Och kan
inte vi svara direkt så tar vi med problemet till
någon annan av instruktörerna som just kanske
löst ett liknande problem tidigare.
Oftast tror hundägaren att det bara är hans/hennes Välkommen att ta del av klubbens alla kurser,
hund som har problemet, men så är det inte alls, temadagar och föreläsningar!
det är många fler som lyssnar och tar till sig informationen då vi tar upp ett problem under fikapausen. Så dra er inte för att ta upp små som stora
problem till diskussion, det har ALLA utbyte av!
Snart är höstens kurser igång, en del har redan
startat och jag hoppas verkligen att alla som vill
gå på kurs har fått en plats.
Men nöj er inte med det, var med på en temadag
också med fördjupning i ett speciellt tema. Ett
ypperligt tillfälle att lära sig mycket om något
man kanske gått och funderat på om det skulle
passa hunden.
Cleo fixar jordinpackning efter badet. Foto:Y.Höglund
Jag själv tycker mycket om sök. Det innebär
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Från start till mål
Passa på att gå en riktigt lång kurs där både du och hunden lär er massor.
En helt ny kurs!
Denna kurs är för dig som vill lära dig lite mer under en lång tid.
Du och hunden behöver inte ha några förkunskaper, men hunden ska ha fyllt 1 år och
det spelar ingen roll vilken ras. Under kursen har vi mycket teori i dressyrlära, beteende och specialarbete med inriktning spår.
Kursen är uppdelad i två delar, vi startar under hösten med lydnadsbiten och mycket
teori, vi är två gånger i skogen.
Efter juluppehållet och när våren kommer fortsätter vi med spårträning för att komma
till målet att gå ut och tävla tillsammans på en officiell tävling någon gång i maj.

Start Måndag 15/9 kl 19.00 Teori
Torsdag 25/9 kl 19.00 Teori
Måndag 29/9 kl 19.00 Praktik
Torsdag 9/10 kl 19.00 Teori/Praktik
Söndag 12/10 kl 10.00 I skogen
Torsdag 16/10 kl 19.00 Föredrag om stress och aggressioner (50:-)
Torsdag 23/10 kl 19.00 Praktik
Måndag 27/10 kl 19.00 Praktik
Torsdag 6/11 kl 19.00 Teori
Måndag 10/11 kl 19.00 Praktik
Torsdag 20/11 kl 19.00 Teori/Praktik
Lördag 22/11 kl 10.00 I skogen
Måndag 24/11 kl 19.00 sista gången för jul uppehållet.
Här bestämmer vi startdatum för del 2, vårterminen 2009.

Kostnad för hela kursen är endast

1500:Instruktör är Marie Sverin och hjälpinstruktör är Sanna Tahvanainen.
Denna kurs startar snart, begränsat antal deltagare så anmäl dig snarast till
hebybkutb@hotmail.com
Det går också bra att ringa direkt till
Marie Sverin, tel. 0292-509 23, 0763
463 692

Tycker du och din hund om att vara ute i skogen,
ja då ska du inte tveka, anmäl dig till kursen
”Från start till mål”.
Foto: Nina Grönlund
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Lördag 4 okt
Agility f.m.
Lydnad e.m.

KM

Söndag 5 okt
Bruks heldag

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

Lördagen 4 oktober inbjudes Heby BK:s medlemmar
till klubbmästerskap i Agility (f.m.) och i Lydnad (e.m.).
Denna dag anordnas även en liten tävling utanför KM:et i
agility och lydnadsklass 1 med speciellt lättare regler.
Söndagen den 5 oktober inbjudes Heby BK:s medlemmar
till klubbmästerksap i Bruks.
Missa inte årets
Reger för KM finns i klubbstugan.
kanske roligaste
Generellt tävlar du i din ordinarie klass.
dag på klubben!
Proven genomförs enligt endomarsystem.
Löptikar har rätt att delta men får av praktiska skäl gå sist.
Även du som har oregistrerad hund får delta.
KM priserna delas ut i samband med årsmötet.
Anmälningstid: 7 dagar före provet.
Anmälningsavgift: Medtag ett pris till prisbordet värt minst 25 kr per start.

KLUBBEN BJUDER ALLA DELTAGARE OCH FUNKTIONÄRER PÅ LUNCH!
Välkommen med din anmälan, eller om du vill vara funktionär:
Bruks och Lydnad:
Marie Sverin tel. 0292-509 23, 0763 463 692 eller mail: marieteams@hotmail.com
Agility: Karin Johansson tel. 0224-913 30 eller via mail: hebybksekr@hotmail.com

Stort prisbord = Alla
får pris!

Och så en liten rapport från Agilitysektorn...
Hej Allesammans!
Nu drar höstterminen igång, vi har allmän träning på Onsdagar som vanligt.
En nybörjarkurs kommer att hållas, med Carolina Pettersson och mig som instruktörer.
Söndagen den 7 September och Söndagen den 26 Oktober kommer vi att ha träningstävlingar.
4 Oktober blir det KM i agility - se annonsen här ovan.
Anki Juthberg kommer att ha en träningsdag i agility, datum ej bestämt ännu, håll utskick
på hemsidan eller maila agilitysektorn, hebybkag@hotmail.com redan nu om du är intresserad.
Glöm inte rapportera in tävlingsresultat i agility till Karin Johansson, hebysekr@hotmail.com
/ Mia Bohman
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Nya BingoLotto - Premiär för världens bästa bingo hösten 2008!
Nu börjar det dra ihop sig till premiärdax för världens bästa bingo!
Söndag den 31 augusti gör Lotta Engberg entré
som ny programledare och hon har redan satt sin
prägel på det 17 år gamla kulturfenomenet. Ett
världsunikt bingospel med högvinster direkt på
bingoraderna kommer att höja pulsen rejält hemma i TV-sofforna. I Lottas "Spelhåla" finns nya
turspel och spelmoment som i vanlig ordning innebär ett vinstregn utan dess like. Dessutom blir
det en spännande "Här är ditt liv"-gäst i varje program. Först ut är Peter Stormare.
Premiärer är alltid speciella men i BingoLottos
säsongspremiär den 31 augusti 2008 kan vi utlova
något alldeles särskilt. Efter 17 år i rutan har sommaren använts för att göra om BingoLotto riktigt
rejält. Självklart finns bingospelen kvar men det
blir inte vilken bingo som helst. Från och med
hösten innebär de nya lotterna att man kan vinna
en bil, en resa eller upp till 10000 kronor direkt på
spelet. I Lottas "Spelhåla" finns både enarmade
banditer och andra turspel och naturligtvis - ett
helt nytt Finalspel.
- Det här ska bli jättekul. BingoLotto är ett fantastiskt spel- och underhållningsprogram och jag
längtar efter att ge mig ut i direktsändning och
göra bra och spännande program, säger en laddad
Lotta som ligger i hårdträning inför premiärprogrammet.
"Lotta nyfiken på"
Med sin musikaliska bakgrund blir det naturligtvis
massor av musik från scen på söndagskvällarna.
Men Lotta har dessutom infört ett nytt moment i
varje program med en slags "Här är ditt liv"-gäst.
Under vinjetten "Lotta nyfiken på" kommer en
mängd aktuella och intressanta människor att dyka
upp i intervjusoffan under hösten. Först ut är Peter

Stormare. Klara för hösten är även Bert Karlsson,
Christer Lindarw, Lasse Berghagen, Anna Book,
Lasse Lönndahl, Towa Carson, Marit Paulsen,
Eva Rydberg, Loa Falkman, Sissela Kyle och
Lasse Holm.
Det finns många skäl för att prenumerera på
Bingolotter
•
Du får lotterna direkt hem utan extra kost
nad
•
Du är med i extra bonusdragningar varje
månad
•
Automatisk rättning av lotten med vinstpå
minnelse
•
Överskottet går direkt till den förening du
väljer att stödja
Lättast att prenumerera är att gå in på:

www.folkspel.se
Välj Prenumerera
Fyll i dina uppgifter
Och så viktigast av allt;
Välj Heby brukshundklubb som den förening du
vill stödja.
Klubben har även i år beställt 100 st Julkalendrar som kommer att finnas till försäljning på
klubben.
Hjälp till att sälja dessa 100 genom att ta med några till jobbet eller till släkt och vänner.
Är vi många som säljer några var så blir det inte
så jobbigt.
Det blir en liten välkommen slant till klubbens
kassa och vem vet om det blir en större slant i någon annans kassa!?

Valpar väntas v.35. För dig som vill vara aktiv med din hund.
Även fodervärd till tikvalp sökes.
Läs mer på: www.hayabusas.se eller ring 0224-61417.
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Hundpromenaden i Haga blev populär
under våren och försommaren. 4-8 personer promenerade varje gång.

Vi samlas bakom Haga kök. Här står
Lotta med Julia och väntar.

Jättenyttigt för alla hundar att
promenera tillsammans.

Efter promenaden tränade vi.
Anna klickertränar Tea med
tass på target.

”Jättetråkigt att bara sitta här och
titta på”, tycker rottweilervalpen
Wilma.

Initiativtagare till promenaderna är
Sanna Tahvanainen.
Följande torsdagar är planerade:
4, 11 och 18 september med samling kl.
19.00 bakom Scandinavian Kitchen i
Haga, Harbo.
Vill du hänga med? Kontakta Sanna på
tel. 0763-404151 om du undrar över
något. Efter promenaden fikar vi, som
var och en tar med själva.
Ingen föranmälan kvävs alla är välkomna.
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KALLELSE TILL MEDLEMSMÖTE
och årets ”stormöte” med 2009-års inriktning

Söndag den 19 oktober kl. 15.00 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.

Planering för 2009

9.

KOMMITTÉER och SEKTORER
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Övriga frågor.

11.

Mötet avslutas.

OBS, VIKTIGT!
Vill Du vara med och påverka
klubbens inriktning mot 2009?
Kom då på medlemsmötet!
Medlemsmötena är till för
medlemmarna.
Boka redan nu söndagseftermiddagen den 19 oktober i din
kalender!

utbildningssektorn
tävlingssektorn
köks- och festkommittén
lägerkommittén
PR-info kommittén
rasutvecklingssektorn
redaktionskommittén
agillity

10.

Sty
r
just elsen h
älsa
välk Dig
r
o mm
en!!
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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

Nu startar Bingolotto igen!
Vinn en ny bil eller en skön
SOL-resa till vintern.
Prenumerera på en Bingolott
som samtidigt ger klubben
ett bidrag! Gå in på
www.bingolotto.se
Välj förening Heby brukshundklubb (ort = Vittinge).
Bingolottos julkalendrar är
beställda och kommer att
finnas till försäljning på
klubben. Gör en insatts och
hjälp till att sälja dem till
vänner och bekanta, eller på
din arbetsplats!

Var med redan från
starten
i Nya Bingolotto!!
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World Dog Show 2008
Text och foto: Sanna Tahvanainen
Bara för att dämpa nervositeten gick jag upp redan klockan halv fem, för att ta en cykeltur med
Texas. Allt packat i bilen och halv sex bar det av,
med sikte mot Stockholm och Världsutställningen.
En timme senare var vi framme och då gällde
bara att hitta en parkering, än var det inte så
mycket folk så vi hittade lätt en plats inne i parkeringshuset.
Jag pratade med uppfödaren och de var också på
gång så vi stod kvar där inne i svalkan tills de
anlände. Vi packade ur allt ur bilarna och ställde
oss sedan i kön för veterinärbesiktning och
vaccinationskotroll.
Det var inte vilken kö som helst… Jag tror vi
stod i den i minst en halv timme den var nog
100, 200 eller kanske till och med 300 m lång,
om inte mer.
Äntligen inne, nu gällde det bara att ställa upp
burar och stolar och få en bra plats, vi var långt
ifrån ensamma och alla
ville ha bra
platser.
Texas var anmäld som junior, så vi
skulle först in
och nu började jag känna
av nervositeten.
Vi hade inga
större framgångar med i
bagaget så
mina förhoppningar var inte så stora.
Nu var det dags, alla juniorhanar skulle in, hur
många vi var har jag ingen aning om, jag såg
inget och hörde inget, var bara jättekoncentrerad
på min hund.
Det gick bra, vi fick en etta, vilket innebar att vi
fick fortsätta. Sedan skulle vi springa allihopa
samtidigt, domaren sa åt mig att ställa mig först,
och jag började springa.

”-Grattis!!” Jag vet inte om det var i det här skedet som vi blev Juniorvärldsvinnare eller om det
kom senare. Vi vann!
Texas äldre bror gick i unghundsklassen, vilken
han vann! Och i öppen klass vann också en hund
från samma uppfödare.
Jaha…! Nu var det alltså dem jag ska möta i
Bästahanhundsklassen.
Vi springer runt och så placerar domaren mig
först igen. Alla tjoar och skriker.. han blev bästa
hane med cert och annat.
Cacib kunde han inte få och inte världsvinnartiteln heller för han är bara junior, men det gjorde
inget, jag var borta för länge sen.
Cigaretter måste jag ha nu!!!!
Det skulle ju dröja en stund eftersom alla tikar
skulle gå, så nu fick Texas vila och jag fick mina
cigaretter. För nu hade jag blivit riktigt nervös
och sprang säkert och rökte efter varannan hund.
Så var det äntligen dags då Bäst i ras (BIR) skulle utses, och i dag var det inte vilken BIR som
helst, utan faktiskt den snyggaste pinscher i hela
världen.
Och tro det eller ej men det var min hund som
vann! Det är helt otroligt, jag tror inte att det är
sant än. Efter det följde alla finaler och det hade
hunnit bli sen
eftermiddag
och både jag
och Texas
var helt slut.
Så hur det
gick nu spelade ingen
roll, jag hade
nöjt mig med
mindre… tro
mig!! Jag har
nog glömt
hur mycket
som helst om
den här stora
dagen, men
den var bara
för mycket.
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Även en världsvinnare måste få vila från all uppmärksamhet.

Stort TACK 1...

Stort TACK 2...

till Roger Franzson som med
hjälp av Michael Isberg har
snickrat ihop 10 st nya agility
hopphinder.
Det blev mycket billigt då
klubben endast fick betala för
materialet.

till Errol Eklund som påpassligt ringde och frågade om
klubben behövde bord då hans jobb skulle byta till
nya. Tack Errol för att du tänkte på oss, det blev så fint
i klubbstugan!

Så fort vädret tillåter ska alla
dessa 20 hinderstöd målas.
Alla är välkomna att hjälpa
till, kolla med Mia Bohman
när det ska bli av! Är vi
många så går det undan.
Så blir de så här fina:

Stort TACK 3...
till Anki Juthbergs pappa som har byggt ett A-hinder
och en balansbom till vår nya agilityhinderpark.
De blev verkligen kanonbra!

MINNESLISTA för alla medlemmar
(klipp ut denna och fäst den på kylen)
31 aug. Nya Bingolotto börjar, prenumerera
på lotter: www.bingolotto.se
7 sep. Träningstävling i Agility
21 sep. Lydnadsprov
27 sep. Sista dag för anmälan till KM
4 och 5 okt. KM
12 okt. Utbildning Tävlingssekreterare
15 okt. Sista dag för kalenderbilder
16 okt. Föreläsning (info på hemsidan)
19 okt. Medlemsmöte - stormöte!
26 okt. Träningstävling i Agility
5 nov. Sista dag för anmälan till arbetsfesten
15 nov. Manusstopp
15 nov. Sista dag för beställning av kalender
15 nov. Arbetsfest

Hoppas nu att du nu haft en trevlig stund med din hund och
läst tidningen från pärm till pärm.
Till nästa nummer vill vi gärna ha ett bidrag från dig,
det är i skrivandets stund hela 86 dagar kvar till nästa manusstopp, så skyll inte på att du inte har tid!
Red.
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