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Årgång 17
Heby brukshundklubbs
medlemstidning

God Jul och Gott Nytt År!

I detta nummer kan du bl.a läsa om:
Glöggkväll på klubben.
Julklapp till medlemmarna.
Julklappstips.
Heby BK Kalender 2009.
Klubbmästerskapet.
Året som gått.
Lär känna några av klubbens
instruktörer.
Reportage och mycket mera.
Trevlig läsning!

Heby BK:s kalender
2009 är klar!
Fylld med underbara, härliga, fina och söta hundbilder
dels från våra medlemmar
och dels från vår ”proffsfotograf” Christer Bäckström.
Hundnamnsdagar varje dag!
Perfekt julklapp till ALLA
hundälskare.

Läs RRR-apport i färg på webben, besök hemsidan ofta så du inte missar något kul. Anmäl
dig på forumet där bara medlemmar har tillträde. Gästboken är öppen för alla.

www.sbk.nu/klubbar/heby
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Webmaster

Michael Isberg

0292-311 22

KOMMITTÈER
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Verksamhetsplan 2008
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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
Manusstopp RRR-apport

1
2
5
7
12-13
20
26
27
1-4
15
29
8
13-15
26
29
30
5
5
6
15
22-24
28
7
21
4-5
19
26
15
15

Medlemsmöte 19.00
Start onsdagsträningen 19.00
Träningsdag - Agility. Heldag
Kursinskrivning 18.30
Examination av Allmänlydnadsinstruktörer
Söktävling - Lägre– och Högreklass. Heldag
Städ– och fixardag. 10.00
Lydnadsprov I - III. Heldag
Träningsläger. Heldagar med övernattning
Manusstopp RRR-apport
Inoff. Träningstävling - Agility. Kväll
Skyddstävling Lägre, Högre, Elit, DM. Heldag
SM i Lydnad och Agility på Öland
Inoff. Träningstävling - Agility. Kväll
Äventyrsstig med hund. Heldag
Prova-på Agility. Kväll
Spårtävling – Elit. Heldag
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
Medlemsmöte - STORMÖTE inriktning nästa år. 15.00
Inoff. Träningstävling - Agility. Heldag
Arbetsfest. Kväll
Manusstopp RRR-apport

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

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR
Önskar styrelsen
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Text: Karin Ström
Hej alla medlemmar i Heby BK!
Sommaren är för länge sedan över, hösten har sakteliga passerat och gått över mer och mer till vinterns rusk. Kurser har både hunnits påbörjats och avslutats för att bytas till hemmaträning och promenader.
Visst har vi haft en härlig höst, mycket solsken och värme som har gjort så att vi kunnat träna lite mer
och flitigare. Annars är hösten en typisk ”krypa ned under filten”-period när vi byter ut vår motivation
till att träna våra hundar till ett evinnerligt popcorn-ätande och TV-tittande.
Under året som har gått har många nya medlemmar kommit till oss och ännu en gång så här i årets
sista nummer av RRR-apport vill vi på redaktionen önska er alla Välkommen till Heby BK, den lilla
klubben som håller stora mått!
Vi har anordnat flera bra och trevliga tävlingar under året 2008, både i Lydnad och Bruksgrenarna.
Framförallt Klubbmästerskapet blir lika lyckat från år till år där vi alla kan visa vad vi går för som
hundförare!
Ett stort Grattis till alla er som gick till pris under någon eller flera av tävlingarna!
Vi hade Agility-gänget med Karin Johansson i spetsen som anordnade Äventyrs med hund ute i Östa i
slutet av Juni. Mycket mygg var det men med strålande solsken så spelade inte de små insekterna så
stor roll. Till alla er som inte hade tiden att ställa upp sommaren 2008 så kan jag gladeligen berätta att
Äventyrsstigen kommer att vara ett inslag även i nästa års Hebyvecka!
Nu när dagarna blir mörkare och mörkare så är det inte alla gånger lika roligt att gå ut med hunden
och träna men man kan passa på att gömma saker, t.ex handskar, i skogen när man ändå är ute på den
dagliga promenaden. Det finns mycket man kan hitta på med sin vän fastän det blir kallare och mörkare. Men det är absolut inte lika behagligt som på våren och sommaren.
Nästa gång vi sitter och bläddrar i RRR-apport så är förhoppningsvis våren här. Med
nya kurser och medlemmar; valpar som blivit unghundar och unghundar som blivit
vuxna. Och våra vuxenhundar kanske ännu lite mer taggade till träning. Och förhoppningsvis även lite klyftigare:)

Nu vill vi Önska Er Alla en riktig mysig Jul och ett Gott Nytt År.
Väl mött till ett nytt och spännande tränings- och tävlingsår 2009!!
Vi ses säkert på Glögg-kvällen,
den missar nog ingen!

Nästa Manusstopp
15 Februari!!

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

Text: Annica Boström
Hej på er!
Snart är de JUL....
Kan de var sant?
Tänk så skönt nu när man inte längre har massa tvång till jul, ja sånt där som och
städa och baka, den tiden är förbi för länge sen "Härliga tanke"!
För nu vet jag att de blir jul oavsett om jag städar eller inte, vilken Ah ha upplevelse det var när jag kom på det!!
Det var trevligt att det var så många medlemmar som "tyckte" på vårt "stormöte"
flera såna möten måste vi ha..... och de måste få ta sin tid!!
Kom med mera synpunkter, det är de som gör klubben levande.
Nu vill jag bara önska Er alla en GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!
Vi ses på årsmötet!!
Annica

Redan nu kan ni preliminärt boka in årsmötet i era
kalendrar.
Torsdagen 12 februari
kl. 19.00
Samt Årsfesten
Lördagen 14 februari kl.
19.00
Officiell inbjudan kommer
att skickas ut!

Ris eller ros, hör av Er
Annica Boström
E-post: reko@live.se

Valberedningens arbete är igång men vi behöver din hjälp att föreslå kandidater till kommande styrelseposter. Förslag på kompetenta medlemmar till: ordförande, sekreterare, ledamot och 2 suppleanter.
Det är attraktivt att sitta i en styrelse för en aktiv och väl fungerande klubb, så tala gärna om varför
just ditt förslag skulle passa! Kontakta Marie Sverin 0292-509 23 eller Michael Isberg 0292-31122

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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Text: Karin Ström
... att utebli från det viktigaste som sker i Heby
BK?
Medlemsmöten är den viktigaste delen av Heby
BK:s framtid törs jag nog säga. Medlemmar kan
göra sin röst hörd, komma med åsikter, förslag
och delge sina tankar och funderingar.
Hur många är det som tänker att klubben är för
oss alla, inte bara styrelse och instruktörer?!
Jag ska inte anklaga eller påpeka bara konstatera
fakta. Själv har jag gått på, i år, tror jag endast två
stycken möten och året innan inte ett enda!
Men jag ska från och med nu bättra mig. Jag fick
en chock på sista mötet som var. Sammanlagt, inräknat med styrelsen så var vi arton stycken där...
Och då av ca 150 medlemmar! Var är alla, vilka
orsaker finns?
Jag vet själv att jag har tänkt tanken när ett möte
har ” kommit upp på tapeten ” att jag inte BEHÖVER gå för att det är så många andra medlemmar

som säkerligen går.
Oj, vad dum jag känner mig. Så tänker säkert 75%
av alla Heby BK:are. Vi måste alla hjälpas åt att
förbättra klubbens redan utmärkta kvaliteter till att
göra den ännu starkare och bättre. Vi medlemmar
kan inte komma med åsikter hur det kunde vara
efter en avslutad kurs eller tävling när vi inte har
brytt oss om att göra oss hörda innan.
Jag är instruktör men bara för det så planlägger
inte jag hela kursen, utan jag vill att alla medlemmar som går kurs för mig ska vara med att forma
den.
Och så är det med hela upplägget att ha en klubb
där alla medlemmar allt från ordförande ned till
lerklumpen under skon ska vara med och bestämma.
Så jag hoppas att vi alla kan bättra oss och slå fast
vid att vi fasiken ska planera in nästa medlemsmöte i kalendern!

MÖKLINTA HUNDCENTER
vid Prästgårdslogen
Butik och Rehab med vibrationsbänk, vattenlöpband och massage
Halla foder
Back on Track för
hundar, människor
och hästar
Stort sortiment av hundartiklar
Välkommen önskar
Monica Tydén
Diplomerad hundmassör
073-824 41 75

Öppettider:
tisdag- fredag 14.00-18.00,
lördagar 11.00-14.00
OBS! Ändrade öppettider i
januari.
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Text: Yvonne Höglund
Det känns riktigt skönt när man så
här vid årets sista månader tittar
tillbaka och konstaterar att vi kan
bocka av allt på vår verksamhetsplanering för 2008. (finns alltid på
sid 2 i RRR-apport och på hemsidan).
Och vi rodde nog allt i land också,
det mesta med råge!
Verksamhetsplanen föreslås av
medlemmarna vid höstens
”stormöte” och fastställs av årsmötet.
Det är alltså ni medlemmar som gör
ritningen och bygger, detta år blev
det visst ett helt slott! Fy 17 vad vi
är duktiga! Skriv upp det! Men så är
det kul att jobba tillsammans och ha
ett gemensamt mål. - En liten men
gemytligt trevlig och aktiv lokalklubb.
Den kortfattade innehållsbeskrivningen i verksamhetsplanen tänkte
jag summera, för er som missat att
delta i något.
Vi var några tappra som tränade i
ridhuset i början av året. Mestadels
blev det agilityträning. I januari
kom Sandra från Enköping och pratade om hunden & vargen, ett intressant föredrag.
I februari hölls sedvanligt årsmötet
med ganska god uppslutning, dessvärre var det med intresset för årsfesten som var katastrofalt lågt och
festen blev inställd. Det får vi bättra
oss på nästa år! Skriv upp det!
I mitten av februari hade vi två temadagar Agility med Sanna Backnor i ridhuset. Väldigt lärorikt och
kul!
1:a april hade vi ett medlemsmöte,
inte så välbesökt, kunde varit
mycket bättre. Nu skärper vi oss
igen (du läste väl Karin S:s självrannsakan i tidningen). Skriv upp
det!
Efter vinterns slit för våra nya allmänlydnadsinstruktörer blev det
examination och alla klarade sig
galant.

Kurserna startade upp, en efter en,
och pågick fram i juni.
Årets första tävling var en söktävling, snabbt följt av en lydnadsklasstävling och straxt därefter var
det dags att vårstäda klubben som
skulle bli gnistrande ren inför årets
läger. Kristi flygarhelgen kom tidigt och därmed också lägret. Redan på valborgskvällen samlades
deltagarna för en lång härlig helg
med massor av hundträning, hundprat och god mat: frukost, lunch
och middag… kan det bli bättre?
Och en härlig kamratlig anda även
med några nya bekanta utsocknes
deltagare som vi hoppas kommer
igen. För Hebylägret är verkligen
något speciellt! Skriv upp det! Söndagseftermiddagen är tråkig då alla
packar sina husvagnar och vänder
hemåt, det blir så tomt. Och ett helt
år till nästa läger!
I juni hade vi vår populära skyddstävling, som vanligt i 30 graders
värme.
Sista söndagen i juni var det dags
för premiärtävlingen ”Äventyr med
hund”, det blev verkligen jättelyckat och hemskt roligt.
Julis stora spårtävling med grillkväll blev som anat väl besökt!
Synd att inte alla som ville fick vara
med.
I augusti var representant från Blå
Stjärnan hos oss och pratade Första
hjälpen för hund.
Flera medlemmar var och jobbade
på Bruks SM i Västerås. Hoppas vi
snart har ett Heby-ekipage att heja
på!
I slutet av augusti var det dags för
medlemsmöte igen och denna gång
var det helt bedrövligt dåligt deltagarantal. Tyvärr smittade det av
sig på lydnadstävlingen i september
då tre klasser fick ställas in pga för
få deltagare. Hmmm… inte bra,
skriv upp detta, DET KAN BARA
BLI BÄTTRE!
KM:et körde vi 4-5 okt, finns att
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läsa om här i tidningen.
Agilityn har varit aktiva med träningstävlingar lite då och då. Onsdagsträningarna har varit relativt
välbesökta och några gånger har vi
fått till lite tävlingsmässig träning.
Nyttigt! Mera sådant ska vi ha,
skriv upp det!
Sandra Ohlsson kom åter till oss
och höll föredrag om stress & aggressioner som det finns ett reportage om i detta nr.
Stormötet i oktober var ganska bra
med deltagare, bra jobbat! Skriv
upp det!
Kul var arbetsfesten i november,
tänker inte berätta mer än så…
Anki Juthberg höll samma dag som
arbetsfesten, en temadag i agility,
så några hade hållit igång länge den
dagen.
Tack för att ni som var på arbetsfesten sjöng så fint när vi kom, så kunde det vara lite oftare… Skriv upp
det… någon trodde på något riktigt
bra tävlingsresultat, men det var
bara ett födelsedagsfirande. Tack i
alla fall, det var trevligt.
Ja, det var lite kortfattat summering
av året som gått.
Nu, i skrivandets stund har vi ett
föredrag kvar och en glöggkväll,
nytt påhitt som förhoppningsvis kan
bli en tradition. Skriv upp det!
Till sist vill jag hälsa klubbens alla
nya medlemmar Välkomna till
Heby BK. En liten klubb behöver
verkligen ALLA! Skriv upp det!

Att vi är duktiga!
Att vi ska gå på fest!
Att medlemsmötena är viktiga att
delta på.
Att Hebylägret är något speciellt!
Att DET KAN BARA BLI BÄTTRE!
Att det är nyttigt med träningstävling!
Att vi var duktiga med närvaro på
stormötet.
Att gratulera varandra för goda
prestationer.
Att du behövs för
klubben!

Julen kommer tidigt till Dig
med en julklapp från Heby
brukshundklubb.
Du får 20% rabatt på Ullmax beställning som görs senast 8 dec.
enl. katalog 2008-2009 som finns i klubbstugan.
Du kan också gå till Ullmax hemsida för att se produkterna via
länken på klubbens hemsida.
Passa på nu att köpa värmande sköna sockor, underställ, tröjor
m.m. dels till dig själv men även för att ge bort i julklapp!

Vem blir inte glad åt mjuka paket?
Leverans mot kontant betalning på klubben
Glöggkvällen den 17 dec.
Beställning görs helst via mail: hebybkred@hotmail.com
Alt. tel 0292-311 22 / Yvonne & Micke
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Välkommen till Glöggkväll i klubbstugan!
Än är inte årets aktiviteter över!
Onsdag den 17 dec kl.18.30 har vi julpyntat vår klubbstuga och inbjuder till en
riktigt trevlig glöggkväll, ta gärna med dig familjen, släkt och vänner
(kanske en chaufför?!).
30:- för stora och 10:- för små.
Det är bra att vi vet hur mycket lussebullar vi ska baka, meddela hur många ni blir
senast 12 dec till hebybkutb@hotmail.com eller ring 0292-31122 Yvonne/Micke
alternativ 0292-31055 Annika Franzson.
Vi börjar med en spännande tipsrunda,
Start mellan 18.30-19.00.
Ta med dig en ficklampa eller pannlampa och en penna.
Hunden får naturligtvis följa med, men koppel på gäller hela
rundan och barn bör ha en vuxen att hålla i handen.
Sedan bjuds det på nybakta lussebullar, pepparkakor,
glögg (stark och svag), kaffe eller saft.
Våra fyrbenta vänner får då vila i bilen. Ta med ett täcke!
F

i
Lotteri.
julk xa fin
lap a
Prisutdelning tipsrundan.
par
!
Annelis Målarstuga säljer fint målade julklappar.
Fristående Hudvårdskonsult Karin Ström visar och säljer Mary Kay-produkter
till både henne och honom.
Ulf från Gravyr & Skylt visar och tar emot beställningar på skyltar av olika slag.
Lena Söderlund visar Back-on-Track och tar upp beställning.
Ullmaxbeställningarna finns för leverans mot kontant betalning.
Försäljning av Heby BK:s Kalender 2009, 120:-/st.
Försäljning av kvarvarande Bingolottos Julkalender 50:-/st.

Varmt välkomna!
Marie, Karin J, Annika F, Anna, Yvonne och Micke
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Tack till alla som engagerat sig och skickat in så många fina fotografier på sina egna och
andras hundar.
Tack också till Christer Bäckström som hjälpt alla som velat, att få sin hund fotograferad.
Omslaget vann Christer med sina fina, fartiga och skarpa bilder som får symbolisera vart
Heby brukshundklubb är på väg - Full fart framåt!
Vi gratulerar Christer med en kalender.
Tack även till dig som köpt en kalender och samtidigt stöttar klubben.

Ett otroligt roligt jobb som tar otroligt mycket tid är nu till enda!
Denna gång valdes omslaget att visa hundar i fart och valdes ut bland alla dem som
Christer fotograferat springande mot kameran och med den bästa skärpan.
Översta raden: Valle, Cresbo och Nessie. Undre raden: IQ, Tea och Kira.
Nu har vi avslöjat första sidan… gissa hur bra resten blev!
Förutom Christers fotografier finns också de foton i bäst kvalité som medlemmarna
själva tagit.
Kalendern innehåller förutom de traditionella almanacksdelen med namnsdagarna
även hundnamn varje dag, så du kan fira din egen hunds namnsdag!
Priset är 120:- Storlek A3 utvikt och helt i färg.
Fin julklapp till alla med hundintresse!
Beställda kalendrar levereras på klubben, Glöggkvällen den 17 dec.
Resterande kalendrar finns att köpa direkt. Totalt har vi 60 kalendrar.
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Text: Yvonne Höglund
Så var det återigen dags att
lyssna till ett mycket intressant föredrag med Sandra
Ohlsson. Hon är inte gammal
i hundvärlden men har skaffat
sig en gedigen utbildning
samt utvecklar sig hela tiden
då hon jobbar heltid med hundägar- och instruktörsutbildningar, problemhundsutredningar samt ökar på sina kunskaper genom att
studera vargar.
Köket hade laddat upp med gott fika och drygt
30 medlemmar kom till klubbstugan denna kväll
som skulle handla om Stress och aggressioner.
Sandra började föredraget med att redogöra för
vad som utlöser stress och många av åhörarna
fick sig säkert en tankeställare. Att motionera
och aktivera sin hund med pinn- eller bollkastning är rent ut sagt skadligt då det tar lång tid för
hunden att gå ned i stress till en balanserad nivå.
Kastar man pinnar dagligen åt sin hund kommer
också stressen att ligga högt hela tiden, vilket
leder till både problem och sjukdomar fick vi
lära oss.
Här är listan som kan göra din hund till en stressad individ:
Direkta hot - utfall mot andra hundar.
Våld, ilska och aggressioner.
Koppelryck och nedtryckning som förorsakas av
hundföraren.
För höga krav i träningen.
För mycket motion av en unghund.
För lite motion.
För mycket aktivering.
Boll- och pinnkastning.
Hunger och törst.
Att inte få rasta tillräckligt ofta.
Att frysa eller vara för varm.
För mycket oväsen.
Att vara ensam.
Plötsligt skrämmande händelser.
För mycket lek med andra hundar.
Att inte få en lugn plats.
Separation.
Ja, listan är lång och som hundägare kan det
vara bra att känna till orsakerna som kan ligga

bakom din hunds eventuella
stressbeteende.
Skrämmande var att höra att
det kan ta upp till 7 (!) dagar
för en hund att gå ned i varv.
Det var ingen som kunde ha
gissat på.
Det finns två typer av
"stresshundar". Typ A - stressen går utåt, vilket ger en s.k.
problemhund eller typ B - stressen går inåt, vilket ger en s.k. veterinärhund, magproblem, klådor, allergier m.m.
Har man nu en stressad hund, hur ska man då
försöka få hunden i en bättre balans?
Här kommer Sandras förslag på stressreducering:
Ta bort orsaken till stressen.
Ha avstånd till det som orsakar stress.
Hitta balansen för motion och aktivitet.
Minska på proteinet i maten.
Öka antalet måltider, oftast äter våra hundar 2
ggr per dag, öka till 3 ggr per dag.
Ge mycket att tugga på, det har en lugnande effekt att få ligga och gnaga på ett märgben.
Belöna lugnt, ta bort bestraffningarna och undvik
situationer som du vet att din hund har problem
att klara av.
Sänk kraven.
Ta bort pinn- och bollkastning! Lek lugna lekar,
lek hittaövningar!
Massage - lugn och metodiskt.
Använd själv lugnande signaler.
Ordentliga viloperioder, minst 3 timmar mellan
aktiviteterna.
Ta bort tjat!
Koppelträning - promenaderna skall vara trevliga.
Nosövningar - spår eller bara kasta ut maten som
hunden lugnt kan gå och leta efter.
Hundens dag ska bestå av:
Arbete
Motion
Hobby
Familjeliv
Vila
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Läs hundens signaler.
Minska proteinet i maten.
Därefter pratade Sandra om resurs-, jakt-, oförklarlig- och inlärd aggression vilket gjorde att resten av kvällen gick väldigt fort. Intressant var det
och som sagt gav nog många en eftertanke.
Det var i korta drag vad kvällen handlade om.
Jag insåg att praktiskt arbete är väldigt nyttigt och
har preliminärt bokat Sandra en helgdag i vår för
att våra instruktörer ska få utveckla sitt kunnande.
Tills dess vill jag att du som medlem funderar
över om det skulle kunna vara något för dig och
din hund att vara med på. Vi behöver ha 6 - 8 hundar och deras ägare att jobba med.
Problemet kan vara av olika karaktär, ser du själv
din hunds uppträdande i en speciell situation som
ett problem, ja då är det ett problem som kan vara
värt att titta närmare på. För att gruppen ska få ut
så mycket som möjligt ska "problemhundarna" ha
olika problem. Skriv och förklara vad du tycker
din hund ska "botas" från och som du vill lära dig
att hantera. Skicka ett mail till
hebybkutb@hotmail.com

Marmaduke

Källa: www.unitmedia.com/comics/marmaduke

Sedan gick Sandra över till att prata om aggressioner. Vad är då aggressioner?
Aggressionens användningsområden är bl.a:
Hunden använder aggressioner för att öka avståndet.
Aggressioner är ett beteende för att förändra/
påverka en situation.
Aggressioner förhindrar slagsmål.
Det finns olika sorters aggressioner:
Jakt, resurs, rang, människor, hundar, sex, rädsla,
stress, smärta och sjukdom.
Och så förslag till åtgärder mot aggressioner:
Har hunden någon sjukdom?
Långsam tillvänjning.
Inte ömka hunden.
Vinna hundens förtroende.
Skapa rutiner, trygga platser.
Klicker.
Munkorg.
Eget och ägarens beteende; lugn mjuk och bestämd.
Arbeta med tidigare erfarenheter.
Korta träningspass.
Mycket belöning.
Lugnande signaler.

Klubbens medlemmar är också duktiga fotografer. Dessa bilder
på Kira, IQ och Flashi har Carolina Pettersson tagit.
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När man tänker gå kurs med sin hund så är
det alltid roligt att veta innan vilka instruktörer som finns. Vi på Heby BK har var och en
skrivit lite om oss själva så att alla medlemmar, nya som gamla kan lära känna oss lite
bättre...
Jag heter Carolina
Pettersson och har
chockerande nog
hunnit bli 35 år!
Hund har funnits i
min familj så länge
jag kan minnas.
Fick min första collietik i 4-års present.
Carolina Pettersson med Pripps
Fast det var nog
mest för att mamma
ville ha hund… Idag har jag en korthårig colliehanne på drygt 7 år som lyssnar till namnet
Pripps. Han är min första ”brukshund” som jag
tävlat med. Eftersom jag är en mycket nyfiken
och vetgirig person så hade jag svårt att bestämma mig för en gren så Pripps och jag har provat
på det mesta. Vi har tävlat i spår, lydnad, agility,
vallning och rallylydnad och har även tränat lite
rapport och freestyle. Mitt intresse är inte bara
min egen hund utan hund i allmänhet och i synnerhet samspelet mellan hundar och hund och
förare.
Min ”instruktörskarriär” började med att jag blev
erbjuden att gå en agilityinstruktörsutbildning
2005 och därefter blev jag tillfrågad om jag ville
vara hjälpinstruktör på en allmänlydnadskurs vilket ledde till att jag även utbildade mig till allmänlydnadsinstruktör 2007/2008 samt rallylydnadsinstruktör 2008.
Jag tycker att det är otroligt roligt att hålla kurser
i agility och rallylydnad eftersom det bygger helt
på positiva inlärningsmetoder och det är inte lika
”petnoga” som i vanlig tävlings- och brukslydnad. Både hundar och förare brukar tycka att dessa grenar är väldigt roliga och det främjar samarbetet mellan hund och förare. Dock anser jag att
det mest grundläggande i all hundträning och

hundhållning är ledarskap och det är något som
intresserar mig allt mer. Jag är noga med att skilja på uppfostran och inlärning. Uppfostran handlar för mig om ledarskap, att vara konsekvent
och tydlig mot hunden och ha vissa bestämda
regler, men även om att se till hundens behov
och förutsättningar. Allt för att vardagen i familjen/flocken skall fungera. Inlärning av agility och
andra ”cirkuskonster” är mer grädden på moset
som ger mervärde för både hund och hundägare.
Det roliga med att instruera är att man möter så
många olika typer av hundar och hundägare att
min uppfinningsrikedom och min pedagogiska
sida sätts på prov vid varje kurstillfälle och det
stimulerar mig att hela tiden lära mig mer! Hoppas vi ses på någon kurs i vår!
/Carolina
Jag har varit instruktör sedan 1978 är alltså införstådd med de "gamla" metoderna. Började i Uppsala brukshundklubb 1974 som hundungdom och
blev med en gång en aktiv medlem och har varit
så sedan dess, blir aldrig trött på att lära mig nya
saker om hund. Är även utbildad bevakningsinstruktör, mentaltestledare och domare i bruks
och lydnad. Har varit med i Heby sedan 1995.
Har under åren haft olika positioner i styrelsen,
även i Uppsala BK. Har en del erfarenhet på
många områden inom brukshundklubben och just
nu ligger mitt största mål på att få min nya schäfertik Kira så långt upp i klasserna som det bara
går i grenarna sök och spår men vi kanske kan
klara av skydds också, vi får se. Har haft egna
hundar mest schäfer,
men även St Bernhard
Korthårig (Lisa), Eng
Cocker Spaniel
(Torsten) och Welsh
Springer Spaniel
(Boris) sedan 1980
även under några år
uppfödning av schäfer.
Ja hundar é mitt liv se.
Kan inte tänka mig ett
liv utan.

- 12 -

Marie Sverin med Kira

/Marie

Min första hund var
en Border Collietik,
som följdes av ytterligare en som följdes
av två Samojeder
som följdes av dem
vi har idag, fyra Australian Shepherd
och en Schäfer-bcblandis, med den
högaktningsvärda
Yvonne Höglund med Yla och
Ascii
åldern 12 år.
Mina huvudsakliga 3
utbildningar är i SBK:s regi, handledare, B-instr.
och SBK instruktör. Jag har gått flera kortare specialutbildningar bl a agilityinstruktör, men har
ingen direkt erfarenhet av att tävla agility då jag
bara haft detta som träning för mina hundar och
tycker även att många agilityhinder är bra att träna
unga hundars mod och självförtroende på. Tunneln är bra att ta med på valpkurser.
Under 6 år drev jag egen hundägarutbildning i
kursform, läger, speciella ungdomsläger samt
hade även hunddagis och pensionat. Samtidigt har
jag varit aktiv på den lokala brukshundklubben
med kurser. Jag tränar gärna själv för duktiga och
erfarna hundförare och är öppen för nytänkande.
Det jag brinner mest för inom hundägarutbildningen är tävlingslydnad men även bruksets spåroch sökarbete.
Jag tränar gärna med operant inlärning, och blev
helt fast vid klickertekniken sedan jag sett Bob
Bailey in action, då han gästade oss under sitt första europabesök och fick våra helt otränade höns
på mycket kort tid att vilja jobba för ett klick.
Det är även kul att lära ut klickertekniken och se
kursdeltagares utveckling som resulterar i att de
blir mer uppmärksamma och duktiga på att läsa
sin hund samt tvingas belöna i rätt tillfälle och
resultaten kommer fortare. Hundarna upplever
inlärningen som något mycket positivt och det blir
mer intensiva i arbetet.
Tävling är min största hobby med hund, jag behöver själv ha mål för att träna strukturerat.
Till Heby BK gick jag över 2006 och mitt första
uppdrag var att ta hand om utbildningssektorn,
sedan har det rullat på. Jag vill vara medlem i en
aktiv klubb och jobbar för att vi ska vara så. Min
önskan är att få fram fler tävlingsekipage men
också se till att alla nya medlemmar som kommer
med sin valp på första kursen kommer att trivas,
vill vara aktiva samt vill vidareutveckla sig och
sin hund hos oss.
/Yvonne

Jag heter Karin Ström och är
utbildad allmänlydnadsinstruktör. Jag är 34 år gammal och bor tillsammans
med min man och barn i
Morgongåva.
Jag är uppvuxen med hundar och jag tror nästan att
mitt första ord var VOV!
Min barndom innehöll dock
inga Bruksraser utan rakt
Karin Ström med IQ
igenom Jakthundar så som
stövare, tax och drever.
Min första egna hund hette Nelson och var en Siberian Husky. Efter honom hade jag ytterligare en
Husky ( Fox ) och även en Rottis-tik ( Rottlines
Nena ).
Nu är jag stolt ägare till min långhåriga weimaraner-tik IQ, som jag använder till jakt, eftersök och
lydnad. Jag har även fått ett nytillskott och det är
en korthårig weimaranerhanne på 15 månader
( Lockfågelns Åsborn ).
Varför blev då just jag instruktör? Jo, helt enkelt
för att jag vill hjälpa hundägare att lära sig med
hjälp av enkla tips och råd om hur de kan få, i första hand, en bättre vardag med sin vän.
/Karin S

Karin Johansson
Utbildning:
Ledarutveckling, L1
genom studiefrämjandet.
Agilityinstruktör, A1,
2005 och Allmänlydnadsinstruktör, 2008
Har sedan -96 haft samojeder, malamute och Karin Johansson med Nelly
började hundsvängen
med att träna drag.
Pga snöbrist blev barmarksträningen något enformig på mörka leriga grusvägar.
Jag började träna agility och blev så småningom
ansvarig för klubbens agilitysektor år 2000 tom
2007.
Har även varit ansvarig för utbildningssektorn och
sitter som sekreterare i styrelsen.
Tränar i dag samojeden Nelly i agility och border
collien Tutsi i spår.
/Karin J
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Jag har växt upp
med hundar, köpte
min första egna
hund som 19-åring
(var ett tag sen!?).
Raser jag har haft/
har är: Collie lh,
Petit Basset Giffon
Wendeén, Beauceron och
4 Flatcoated Retriver.
Med mina hundar
Eva Joelsson med Tyra
har jag genom
och Stella
åren gått en massa
kurser som: Valpkurs, Unghundskurs, Lydnadskurs, Spårkurs, Tävlingskurs, Klickerkurs.
Har provat på sökträning, rapport träning och lite
agility.
Jag har tävlat i lydnad t.o.m lydnadsklass III och
appellspår.
Med mina 2 Flatcoated Retriver tikar som jag har
nu tränar/tävlar jag lydnad, jaktapportering och
viltspår.
Den ena är SVCH=svensk viltspår champion,
och den andra har hittills hunnit få ett första pris
i ökl.
Jag åker även på utställningar ibland och ställer
ut mina hundar.
Jag tycker det mesta inom hundsporten är intressant och roligt att prova på.
Men det som är allra roligast med mina ”Flattar”
är när vi tränar jaktapportering, det som dom ursprungligen är framavlade för!

blev en Australian
shepherd vid namn Blue
wingfire`s Miss Flashdance (jag vet det låter
som en travhäst, gissa
om man får skriva smått
på alla anmälningslappar) "Flashi” är 4,5år
och vi tävlar i Elitklass
spår och har startat lydnadsklass 3. Vår son
Alexander tränar och
tävlar agility med henTherese Boman med Flashi
ne.
Flashi är en hund som
passar mig som handen i handsken, en sån hund
får man bara en gång i livet.
Hösten -07-Våren-08 utbildade jag mig till allmänlydnadsinstruktör på Heby BK och har hunnit haft 2st unghundskurser sedan dess.
Vi syns på Heby BK!
/Therese
Fler instruktörspresentationer hoppas vi få med i
nästa nummer av RRR-apport.

Vi samarbetar med

I mitten på 80-talet var jag med och hade valp
och lydnadskurs för Wästmanlands kennelklubb.
Vintern 2007/2008 utbildade jag mig till allmänlydnadsinstruktör, och har nu haft två allmänlydnads-kurser här i Heby brukshundsklubb.
Gör gärna ett besök på min hemsida
www.magiclights.se
/Eva

Jag är uppvuxen med hund Tax och Labrador
retriever. Jag köpte min första egna hund 1992,
det var en Breton (stående fågelhund) som jag
tränade i rapport och i sök, vi tävlade ett fåtal
gånger. Hon var som vårat barn, en högt älskad
familjemedlem och jag kan sakna henne än idag
trotts att det nu är fem år sedan hon gick bort.
Då jag tycker bruksgrenarna är roligast av all
träning så skaffade jag en bruksras i stället. Det
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Marmaduke
Källa: www.unitmedia.com/comics/marmaduke

Vi har för bråttom i vår hektiska värld för att vi
skulle ha tid att stanna och tänka på livets grundläggande frågor, såsom:
Varför kommer pizzan fram snabbare till kunden, än ambulansen till patienten?

ten av gräsmattan?
När ett ord är fel i ordboken, hur vet man det?
När jag köper en ny bumerang - hur blir jag av med den
gamla?

Varför har byggnader som ska var öppet dygnet runt överVarför finns det parkeringsplats för rörelseförhindrade fram- huvudtaget lås?
för skridskobanan?
Varför målar kvinnorna sina ögon med öppen mun?

Varför heter det rusningstrafik när allting står praktiskt taget
still?

Varför är inte ordet förkortning kortare?

Inskickat av Maud Stavenor

Varför trycker vi på start när vi vill stänga av datorn?
Varför finns det inte kattmat som smakar mus?
Varför står det på hundmatburken "ny bättre smak", vem har
testat detta?
Alla känner väl till flygplanens svarta låda, som alltid håller
sig oskadd.
Varför tillverkar man inte flygplanen av samma material?
Varför trycker du fjärrkontrollens knappar hårdare när batterierna är nästan slut?
Varför tvättar vi handdukarna, händer är väl rena när de
torkas?
Varför använde Kamikaze-piloterna hjälm?
Hur har man fått skylten "gå inte på gräsmattan" ut till mit-
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Smilla: -”Min matte
tycker även att vi
hundar bör stanna
upp ibland och ta
oss en funderare…”
… mat?
… jakt?
… lek?
….fortplantning?
Vad finns det mer?
Foto:
Maud Stavenor

Rapport från en frusen spanjor
Text och foto: Cecilia Eriksson
Mitt namn är Gustavo de
Jelova. För att smälta in i
det nordiska klimatet och
inte råka ut för någon orättvis diskriminering har jag
antagit det kungliga namnet
Gustav.
Jag har bytt familj. Från lugnet på landet med ett stort
antal fyrbenta vänner och en
2-foting som försökte hålla
ordning på oss. Till city-pulsen i Harbo och en villa
med en liten fyrbent vän samt ett oräkneligt antal 2fotingar… Gissa om jag har mycket att berätta om det
nya livet!
Min ”tjej” är en söt liten bestämd Duracell kanin full
med bus och upptåg. Jag behandlar henne med stor
respekt och rycker in när hon behöver en bodyguard.
Ibland kissar jag på henne, när hon råkar stå på en
fläck där det luktar riktigt gott. Det kompenserar jag
med att vara extra smart och pyssla om henne när vi är
ensamma.
I lördagskväll tex. hade vi FF. Jag hittade en godispåse i en väska i hallen, som vi delade på i soffan. De
blev riktigt mysigt fast vi inte förstod hur man fick på
TVn.
Annars finns det en skaplig TV här i villan. På eftermiddagen brukar det visas hund-.TV från kanalen
Animal Planet. Då lägger jag mig gärna tillrätta framför rutan och följer intresserat hur djurpolisen räddar
hund efter hund. Mycket spännande och tänkvärt!
I början var jag ju deras gäst, eller det var ju i alla fall
vad jag trodde. Detta gjorde att jag faktiskt krävde att
hela familjen inklusive den lilla hunden, skulle sitta
samlade runt min matskål och hålla mig sällskap när
jag åt. Nu har jag insett att jag ”bara” är en i familjen
och att jag till vardags får äta min mat utan särskilt
stor uppmärksamhet från övriga flockmedlemmar.
Som en liten Askungen bor min ättling Day Dreamer
här då och då. Jag önskar dock att han kunde gå i dvala och drömma lite mer…
Han är en väldigt vaken och dryg krabat!
Fast jag måste erkänna att han är kul ibland. När jag
lurar honom att vi ska spåra rådjur tillsammans till
exempel...

För att vara så ung måste jag påpeka att han är väldigt otränad, gamla Gustavo lyckas alltid köra slut
på honom när jag får chansen. - Eller rättare sagt,
när jag orkar engagera mig.
En helg när Dagdrömmaren varit här hade jag sett
honom mysa och gosa kväll efter kväll, i den minsta
människans säng. Kvällen efter att han åkt hem tog
jag mod till mig. Sammanbitet och bestämt tog jag
fart in i hennes rum och med ett gymnastiskt glidhopp dök jag ner i den stora sängen.
Vilket himmelrike!
Jag lät varje centimeter utav min kropp känna hur
det mjuka duntäcket kändes. Med min charmigaste
spanjorsblick var det inte svårt att övertala den lilla
människan att hon behövde en sängvärmare. Den
natten sov jag som den kung jag är!
I människovärlden finns det något som kallas massage. Det gillar jag! Får jag välja mellan vomburgare och massage, tar jag tveklöst massagen. Vilken
intelligent hund skulle välja något annat???
Duracell kaninen kastar sig över burgaren och allt
annat som luktar dött. Hon har verkligen ingen stil
alls.
En nördig grej när man bor i civilisationen är att
man måste ha reflexväst när man promenerar när det är mörkt.
Jag ser verkligen inte
klok ut!
Den passar definitivt
inte till min coola
vildmarkslook!
För att anpassa mig
till livet bland övervägande människor har
jag börjat prata.
Jag utropar små uppmuntrande glädjetjut
och övar på långa
ramsor när familjen
äntligen vaknar på
morgonen och så förstås när jag fattar att
något nytt äventyr är
på gång!
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Jag håller också på att
lära familjen att plocka
undan efter sig. När de
slarvar och lägger posten på hallgolvet istället
för på bordet visar jag
snabbt att då är den min
och jag äger rätten att
öppna den.
Även andra saker som
skor, byxor och gosedjur som mest ligger
och skräpar brukar jag tydligt kasta omkring med
när jag har lite glädje som bara måste få komma
ut..

Däremot slog den pinsamma katt-reflexen in
”upp upp upp och så glömmer man att man ska
våga gå ner också…”.
Så där stod jag, gång efter gång stel som en pinne
och kunde inte fatta hur jag skulle ta mig ner.
Efter att min läromästare försökt locka mig med
ost, skinka och snälla, uppmuntrande ord tittade
vi på varandra med en suck och gav upp. Hon
gick ner, hämtade mitt koppel och sa att ”nu gör
vi som Ceasar gör”! Vem *** är Ceasar???
Hon satte kopplet på mig, tittade med rak blick
rätt ut över berget, sträckte på sina smala axlar
och bara gick. Först blev jag stött – hon tog inte
den minsta notis om mig som satt fast i andra änden på kopplet! Hon gav mig inget annat val än
att ta ett djupt andetag, blunda och bara följa efNär min nya flockledare kastar leksaker till mig ter.
blir jag så glad och studsar iväg som en känguru Jag dog inte!!! Helt fantastiskt, det hade jag aldmen öronen fladdrande som Dumbo. Jag märker rig trott!
att de skrattar högt åt mig, men jag kan inte rå för Sen sprang vi upp och ner i berget i varsin ände
det. Inte ens jag klarar av att koncentrera mig på utav kopplet – hur kul som
helst var det faktiskt och jag
att se snygg och sammanbiten ut när det är så
lovar att jag växte många
ofantligt roligt.
Allra roligast är det ju förstås när jag får springa centimeter efter den braglös på den stora tomten och hämta leksaker, men den.
inomhus funkar också.
Ja, dagarna går här i de nya
Även om jag i julklapp nog ska önska mig en
hjälm. -Lika svårt som det är att koncentrera sig livet… Jag övar på nya ord
på att se snygg ut när man har roligt, lika svårt är såsom Sitt, stanna, varsågod
och ligg.
det att komma ihåg att stanna i tid på hala golv.
Jag övar också på att inte
Jag glider med buller och bång in i dörrar och
stolar… Men jag antar att det är smällar man får vara rädd för glada schäfrar och två stycken spanielhundar som luktar häst och är precis överallt
ta i den möblerade världen?
så jag kan omöjligt hålla koll på dem…
Jag har lärt mig att A-hinder är en enkel match
En gång däremot gjorde jag bort mig totalt. Jag
missförstod situationen helt och hållet och kissa- och att människor blir tok-glada när jag törs
springa genom en rund tunnel. Varför ska hundar
de på ett träd som stod i vardagsrummet.
Trodde att det var ungefär som en sån där kattlå- göra sådant egentligen?
da vissa hundar äter sitt mellanmål ur...
Men framför allt har jag lärt mig att kärlek är
Min flockledare talade snabbt om för mig att så
det som får alla varelser med ett hjärta att
inte var fallet. Aj, aj aj va jag skämdes!
växa till oanade höjder!
Hon lär mig en del, den där människan. I början
var jag väldigt förtjust i att bestiga trä-berget som Nu har jag lovat mina tjejer att vi ska ut i och
springa i skogen…
ledde upp till övervåningen.

På återseende!

Gustavo – kärleksbombaren.
Duracell kaninen vid
namn Be-Bop-A-Lula.
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Text: Karin Ström
Att vi instruktörer arbetar ideellt i vår Brukshundsklubb är nog vida känt. Men vi får ”betalt” för vår
insats med lite morötter av allehanda slag. Och visst
behöver man få känna sig ihågkommen och uppskattad, allra helst när höst och vinter är på gång med
mörker och gråkalla dagar.
Så en lördagsmorgon i
mitten av oktober samlades några av Heby BK:s
instruktörer för att få träffa
den otroligt duktiga Helene Elgemyr från Falun.
I hela 19 år har hon tävlat i bruks!
Helene är utbildad lärare i
Hundtjänst och har en väl- Helene har verkligen ett
digt sund och framför allt brinnande intresse och är
trevlig inställning till Hun- både duktig och pedagogisk
dens inlärning.
samt lägger ned mycket
Själv äger hon en Border energi i var och ens proCollie och är fascinerad av blem. Foto: Karin Ström
Vallhundsvärlden.
Jag som inte är ett dugg intresserad av vallhundar
och dylikt tänker när en diskussion uppstår om tävlingar och träning med vallande hundar att; Jaha, nu
ska det diskuteras
och pratas om helt
absurt ointressanta
saker... jag är inte
här i Blå Mörkret
en lördag för att
höra om får och
Intressanta diskussioner och högt i ankor som ska vallas hit och dit! Men
tak när instruktörerna träffas.
som sagt... det man
Foto: Karin Ström

Mitt på dagen fick vi gå ut
och visa upp våra ekipage i
den lydnadsklass vi är nu.
Helene tittade på och antecknade vad hon såg.
Nervös som jag alltid är när
det väl ” gäller ” gjorde inte
det hela lättare med att Cicci
hade en videokamera med sig
och filmade kalaset!
Men det gick faktiskt bättre
än förväntat och med tips och
råd från Helene känns allt så
mycket lättare och bättre.

Det jag och Iq gör här
är lek med boll.
Foto: Carolina Pettersson

Marie Sverin tränar framförgående med Kira.
Foto: Carolina Pettersson

inte vet någonting om kan
man inte heller ha en åsikt
om! Fascinerande med
vallhundar? Ja, till och
med jag tycker det efter
samtalet runt fikabordet!
Helene får allt att verka
intressant så fort hon har
en åsikt eller bara gör ett
inlägg. Hon kan och vet
så mycket! Bara det är
fascinerande att lyssna
till.

Det är meningen att vi den här lördagen ska få gå ut
på appellplanen med våra hundar och träna in något
moment som vi själva har valt ut. Först vill Helene ta
del av vilka vi är och vad vi har för hund. Hur långt
vi har kommit och vad vi själva anser hur vår och
hundens framtid ska se ut tävlingsmässigt.
Helene ger oss råd och tips från det hon har hört, om
hur vi ska ta oss framåt i träningen.

Cecilia Deckel och en taggad
Ya-ya var först ut med sitt
program. Foto: Carolina
Pettersson

Det är bara att träna
sig själv att glömma
tävlingsnerverna, att
träna bort dem. Och
det kan man göra på
onsdagsträningarna
när vi kör träningstävling som är till för alla
Lite väl tidig start på den här
medlemmar som har
dagen? Men Ascii bangar aldlust att hänga på.
rig för ett träningspass.
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Foto: Carolina Pettersson

Kira kan mer än
framförgående…
Här är hennes paradnummer, dock
ej moment inom
lydnaden, men det
kan man väl ta till
för att få stilpoäng!
Hopp-sitt-hopp…
ja vem har sagt att
man inte får sitta
fint?!
Foto: Carolina
Pettersson

Det var en rolig
och lärorik lördag
för oss instruktörer.
När dagen var slut
hade klockan hunnit bli 18.00, vi
fick alltså en riktig
genomkörare. Och
det var så himla
roligt, jag ville
Flashi är en Aussie och inte en BC
som många tror.
träna ett par timFoto: Carolina Pettersson
mar till...

Marie Sverin hade gjort en jättegod lasagne som vi
med god aptit åt av vid lunch-avbrottet.
Med förnyade krafter intog vi appell-planen igen och
tränade i smågrupper på de moment som vi valt och
vilka var och en hade fått förbättringstips av Helene.

-”Hunden är där ute,
du måste jobba mer
på positionen!” Helene är hård men
rättvis och duktig på
att se detaljer, som är
nog så viktiga på
tävling.
Yvonne och Ascii får
instruktionerna.
Foto: Carolina Pettersson

Karin J och Tutsi såg ut att
vara i fin form, bara Karin
lär sig hålla i armarna…
Foto: Carolina Pettersson

Men bak i bilen låg en väldigt
trött IQ. Snarkande, dessutom.

Källa: www.unitmedia.com/comics/marmaduke

Marmaduke

IQ - min söta
Weimaranertik
Foto: Carolina Pettersson

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

- 19 -

Ett skratt om dagen är bra för magen…eller?!
Norrlandskillen har Anki Broström skickat in, de
övriga Therese Boman (vem annars…!)
En ung kille från en by i Norra Norrland flyttade
till Stockholm och gick till ett stort köpcentrum
för att söka jobb. Chefen för köpcentret undrar:
-”Har du någon säljerfarenhet?”
Killen svarar: -”Nååå ,jooo... No ha ja jobba som
säljare hemma i skogarna.”
Eftersom chefen tyckte killen verkade trevlig och framåt
bestämde han sig för att anställa honom.
-”Du kan börja imorgon bitti” sa han till killen.
-”Jag kommer ner efter att vi har stängt imorgon kväll och
ser hur du har haft det på din första dag.”
Killen hade en tung dag, men till slut var den till ända.
Efter stängningsdags kom så chefen ner som han lovat
dagen innan.
-”Hur många affärer gjorde du idag?” frågade chefen.
Killen svarade: -”En.”
Då blev chefen lite fundersam och sade -”'Bara en!?” Våra
försäljare brukar normalt göra mellan 20 och 30 affärer på
en dag.
-”Hur mycket pengar rörde sig affären om?”
Killen svarade: -”1 911 138 kr”
Chefen blev mycket överraskad och sade: -”1 911 138 kr!!
Vad sålde du då till honom?”
Killen svarade: -”Först såld ja en liten metkrok. Sedan såld
ja en mellanstor metkrok. Därefter såld ja en stor metkrok.
Sen blev de ett metspö. När ja sen fråga vars någerscht han
sku fiisk svara han att han sku ååk ner till kusten.
Då sa jag att han sku behööv en båt, så vi gick ner till båtavdelningen. Jag såld han den stora Baylinern med dubbla
motorer. Sen visa det sig att hans lilla Honda Civic inte
fick dra den stora båten, så ja to med han till bilavdelningen och sålde honom den där 4-hjulsdrivna Chevrolet Tahoen.”
Chefen, som nu var i chocktillstånd sade... -”Så du menar
alltså att en kille kom in för att köpa en metkrok och du
lyckades sälja på honom en båt och en bil???!!!”
Då svarade killen glatt: -”Nej, nej! Han kom in å skulle
kööp tamponger ti sin fru, och då sa ja att han liik gärna
kund ååk och fiisk, eftersom helgen ändå va förstörd.”
Anden som hörde dåligt
En sjöman kom in på en bar och beställde en whisky. Efter en stund kom en man in med en märklig låda under
armen.
-”Vad har du i lådan?” undrade sjömannen efter en stund.
-”Vänta får du se” sa mannen och öppnade lådan. Ut hoppade en 30 cm lång pianist och började spela på ett piano.
-”Vad häftigt” sa sjömannen. Men hur har du fått tag i
honom?
-”Jag träffade en ande och fick tre önskningar. Jag har två
önskningar kvar” sa mannen. -”Du kan få en, men du måste prata tydligt för anden hör dåligt”.
-”Schyst”, tyckte sjömannen och önskade sig hundra miljoner kronor. Strax hoppade hundra miljoner grodor omkring på baren.
-”Vad är det här?!” sa sjömannen. -”Jag önskade mig ju
hundra miljoner KRONOR!”
-”Jag sa ju att han hörde dåligt” sa mannen.
-”Tror du jag önskade mig en 30 cm lång pianist???”

HaHa
HaHa
En ung brunett kommer till doktorn och
Ha...
säger att hennes kropp gör vansinnigt ont var hon
än rör vid den.
-”'Omöjligt” säger doktorn. -”'Visa mig!”
Med sitt finger petar hon sig själv på armbågen och skriker
av smärta. Hon trycker på sitt knä och skriker, och på sin
fot och skriker.
Doktorn: -”Ni är inte brunett, eller hur?'
Kvinnan: -”Nej, jag är egentligen en blondin.”
Doktorn: -”'Trodde väl det, ni har ett brutet finger.”

Drick citronsaft
Den unga nunnan berättade för abbedissan att hon hade blivit förförd.
-”Drick citronsaft”, rådde abbedissan.
-”Hjälper det?”
-”Nä, men det tar i alla fall bort den
där belåtna minen.

Envis anka
En anka går in i en bar och frågar bartendern: -”Har du bröd?”
Bartendern: -”Nej.”
Ankan: -”Har du bröd?”
Bartendern: -”'Nej.”
Ankan: -”Har du bröd?”
Bartendern: -”Nej, vi har inget bröd.”
Ankan: - ”Har du bröd?”
Bartendern: -”Nej, vi har inget jävla bröd här!”
Ankan: -”Har du bröd?” Bartendern: -”Nej! Är du döv eller? Vi har inget jävla bröd här! Frågar du om jag har bröd
en gång till så spikar jag fast din
jävla näbb i bardisken din irriterande
jävel!”
Ankan: -”Har du spik?”
Bartendern: -”Nej.”
Ankan: -”Har du bröd?”

Sextrakasserier
Sekreteraren rusar in till sin chef och ylar:
-”Jag har blivit sexuellt trakasserad av Arne!”
-”Jaså! Hur?”
-”Han kom fram till mig och sa att mitt hår doftar fantastiskt, som nytvättat.”
-”Jaha, men vad är det för trakasserier med det då?”
-”För guds skull, Arne är ju en dvärg!”

Halmstrået
Frun ligger på alla fyra i rabatten när maken
utbrister:
-”Men herre jösses, nu får du väl börja motionera, din bakdel ser ju ut som en hel
skördetröska!”
Senare på kvällen när maken och frun ska
krypa till sängs och mannen är lite kelsugen, så märker han
att frugan är lite sur, så han säger: -”Men va är det med
dig?”
-”Du tror väl inte jag tänker starta hela maskineriet för bara
ett halmstrå!”
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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.

JULKLAPPSTIPS!
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Heby Brukshundklubb
Instiftat 070311

Årets Agilityekipage
Regler för vandringspriset;

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

Poängmall
Plac 1
Plac 2
Plac 3
Plac 4
Plac 5
Plac 6
Plac 7
Plac 8
Plac 9
Plac 10
Plac 11
Plac 12
Plac 13
Plac 14
Plac 15

15 poäng
14 poäng
13 poäng
12 poäng
11 poäng
10 poäng
9 poäng
8 poäng
7 poäng
6 poäng
5 poäng
4 poäng
3 poäng
2 poäng
1 poäng

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

Boström

Pripps
Foto: Carolina Pettersson

Har du haft framgångar på officiella agilitytävlingar och tävlar för
Heby brukshundklubb?
Var då med om att vinna Årets Agilityekipage!
Skicka kopia på startkortet till Karin Johansson,
Rödmossa 320, 744 93 Runhällen. Tel. 0703-66 85 15
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Ansvarig för utbildningssektorn
är Yvonne Höglund.
e-post: hebybkutb@hotmail.com
eller tel: 0292-31122

Text: Yvonne Höglund
Höstens kurser är slut, förutom "från start till mål"
som har delavslutning 24 nov. Den kursen fortsätter i
vår. Jättekul att hela 8 st valt att gå en riktigt lång
kurs.

Hör gärna av er med era
idéer.

Vi samarbetar med

Ett förslag kom upp på
stormötet, att träffas och
”prata hund” som ni kan
läsa mer om här nedan.

Onsdagsträningarna börjar också ebba ut, fler väljer
nog att ta en paus i träningen vilket kan vara ett klokt
beslut. Hundarna behöver vila för att ladda batterierna
igen, precis som vi.
Nu får vi njuta av vintern
med snö, skidåkning och tolkning efter hunden, och
Vinterhalvåret är annars perfekt till att gå och lyssna
sedan när det blir ett riktigt dåligt väder, då inte ens
på föredrag. Två föredragshållare är avverkade och vi hunden vill gå ut, ja då hoppas jag att du sitter inne
har en kvar i skrivandes stund. Jag hoppas ni alla tar
och läser en intressant hundbok, för sådana finns det
tillfället att gå. Håll utkik på hemsidan där de annonmånga!
seras vartefter.
Vi ses eller hörs!
/Yvonne E-post: hebybkutb@hotmail.com
Under vintern ska utbildningssektorn och instruktörerna fundera på vårens kursutbud. Du får väldigt gärna Lena Salestedt tackar och hälsar till dem
höra av dig och tala om vad just du vill gå för kurs
som gick unghundskursen och hoppas på att
med din hund.
ses snart igen!
T ex finns det intresse att anordna en viltspårkurs?

Hej alla hundägare!
Oftast frågar man om saker när man är ensam med instruktören men vi
tror att mycket är allmängiltigt och skulle kunna vara till nytta för oss
alla, framför allt för oss nya hundägare!
Då kom vi på: varför inte en
Prata-hund-träff?!
Här är det meningen att alla hundälskare ska vara till glädje för varann genom
att komma med tips, få till en diskussion om olika beteenden hunden har
som man inte förstår, ha möjlighet att
fråga etc. Alltså, all ovärderlig kunskap för mindre erfarna. Det spelar
ingen roll om du kan mycket eller lite,
meningen är att man ska utbyta erfarenheter och diskutera ämnet hund
i största allmänhet. Det blir vad det blir. Kaffe kommer att finnas att
köpa. Det vore kul att träffa ”gamla” medlemmar också! Vi hade tänkt
oss den 10:e DECEMBER KL.19.00.

Välkomna!
/Anna
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Hunden heter Tea, ras:
West Highland White Terrier
Foto: Christer Bäckström

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
Nu är det slut............nästan.
Den 15/11 har vi årets sista aktivitet, som är en temadag för Anki Juthberg.
8st är anmälda så det är bara att hålla tummarna för uppehåll och plus grader.
Vi har haft ett händelserikt år med mycket aktiviteter, vi fortsätter nästa år med lika mycket
inplanerat plus lite till.
Just nu håller vi på och planera en officiell tävling tillsammans med Tierps BK nästa år, det kommer
bli en två dagars tävling där vi står för ena dagen och Tierp för den andra.
Den kommer att vara på Tierps klubb. Tävlingen är planerad till 1-2/8 2009 så det är bara att boka in i
kalendern.
Vi har även planer på en träningsgrupp till nästa år, så du som är intresserad skicka ett mail och anmäl ditt intresse redan nu. Man ska ha gått minst en nybörjar kurs.
Vi har ännu ingen inomhus träning ordnad för vintern, men det blir kanske någon så håll utkick på
hemsidan.
Efter temadagen ska Wilma och jag gå i Ide över vintern vad det gäller Agilityn, så vi ses till våren
Mia
Skrinda, vagn el
dyl. sökes till agility planen. Kontakta Mia om du
har något dugligt
över!
Ascii
Foto: Y.Höglund
Agilitygänget söker med ljus och lykta efter
en lada, maskinhall eller lokal, minst 200
kvm, för att kunna träna inomhus i vinter.
Gärna runt Huddunge (mitt i kommunen).
Kom med förslag om du har eller vet något
som står tomt.
Vi har inte råd med någon dyr hyra.
Kontakta Mia på tel. 0706 97 97 90.
Alexander och Flashi, ett av våra
unga hopp. Foto: Therese Boman

Hindermålning blir till våren! Alla våra 20 nya hinderstöd
ska då målas i våra sponsorers färger. Några hinder saknar
en sponsor, kontakta Mia!
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Text: Yvonne Höglund
Årets klubbmästerskap samlade många startande under lördagen i agility och lydnad. Vädret var fint och det
var som alltid en trevlig stämning på klubben. Dessvärre var det med deltagarantalet på söndagens KM i bruksklasserna då vädret visade sin sämsta sida. Det regnade från morgon till sena eftermiddagen, men vad bryr sig
inbitet bruksfolk om det?! Men man kan ju fråga sig om det bara är Schäfrar och Aussies som gillar vädret?
Vi var halva dagen i skogen och utförde specialmomenten spår-, uppletande samt budföring. Sedan var det riktigt skönt att få åka till klubbstugan och avnjuta en varm lunch och torka lite inför eftermiddagens brukslydnad.
När sedan den sedvanliga fotograferingen skulle göras hade regnmolnen äntligen lättat.
Otroligt spännande blev det vid resultaträkningen i Lilla Bruks KM, som slutade oavgjort!

Stora Bruks KM
Segrade gjorde Therese
Boman med Flashi på 8,20
poäng, 2:a kom Lena Söderlund med Maffia på 7,77
poäng och 3:a kom Yvonne
Höglund med Yla på 5,82
poäng
Foto: M. Isberg

GRATTIS!
Lilla Bruks KM

Foto:Y.Höglund

Foto: Christer
Bäckström

VAR MED!

GRATTIS TILL ALLA SOM

Med 240 poäng blev det delad
seger mellan Michael Isberg med
Nessie och Marie Sverin med Kira.

Lilla Lydnads KM

Stora Lydnads KM

Segrare blev Hans Westman med Valle och 169
Segrare blev Yvonne Höglund med Ascii
poäng, 2:a Eva Joelsson med Tyra 165 poäng
på 6,50 poäng, 2:a Therese Boman med
och 3:a Karin Johansson med Nelly 163 poäng.
Flashi på 5,71 poäng och 3:a Michael Is4:a Gunilla Kornberg med Våfflan, 5:a Lisaberg med Nessie på 5,30 poäng.
Marie Ekbom med Lexi, 6:a
Hela resultatlistan KM Agility
Nathalie Ekbom med Billy.
Deltagare
Hund
Fel Tid
Plac.

Agility KM

Yvonne Höglund

Yla

5

58,12

1

Segrare blev Yvonne Höglund med Yla.
2:a Nathalie Ekbom med Billy och 3:a
Cissi Eriksson med Lula.

Nathalie Ekbom

Billy

10

1,04,75

2

Priserna delas ut i samband
med årsmötet i Februari!
Resultaten från prova-på tävlingen i
starthoppklass med godis och bollar
och allt annat som kunde behövas för
att ta sig runt banan, finns på sid 27.

Cissi Eriksson

Lula

10

1,13,19

3

Frida Johansson

Myrra

10

1,15,63

4

Alexander Boman

Flashi

15

1,17,13

5

Mia Kristoffersson

Ida

60

2,36,75

6

Margareta Arvidsson

Jänta

65

1,30,13

7

Åsa Lampinen

Tei

70

1,31,87

8

Frida Johansson

Nelly

115

1,50,72

9

Lisa-Marie Ekbom

Lexi

165

2,06,34

10

Maria Karlsson
Alva Götesson

Akkra
Lula

0
10

54,69
2,09,66

Ej medlem, utom tävlan
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Ej medlem, utom tävlan

Text och foto: Cecilia Eriksson

Frida, Yvonne
och Marie går
banvandring
och diskuterar
fällorna som
Karin J hittat
på.
Mia, Karin o Carolina, alltid lika
engagerade!
Åsa och Tei såg lovande ut.

4 oktober, kanelbullens dag och
äntligen dags för årets enda agilityprestation för skrivande ekipage.
Förväntningarna och pirret i magen
kan nästan liknas vid känslan en
julaftonsmorgon.

Alva och Lula jobbade bra ihop
trots att de inte kört agility tillsammans sen kursen i ridhuset
tidigt i våras.
Frida och Myrra coola som vanligt!

Ett härligt gäng har samlats på
klubben och jag märker att jag gillar samtliga mer o mer för varje
gång vi ses!

De yngsta deltagarna, Alexander
och Flashi är grymt duktiga!

Denna gång fick vi bara starta en
gång, i sista klassen, för att hunden
luktade så gott… Men jag njuter av
att bara få vara där och känna stämningen och vara en del utav gemenskapen. Varje gång jag packar in
oss i bilen för hemfärd tänker jag
att ”det här måste vi göra oftare”.
- Fast å andra sidan skulle inte pirret bli detsamma om det var julafton alla dagar…
Marie och Kira kom ihåg hur man
gjorde och hur roligt det var.

Mikaela och Ida i full fart.
Utom tävlan
startade Maria
med Akkra.

Grattis
till alla!
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Jänta pustar ut efter ett dunder
lopp!

Mera KM-bilder från lördagens agility och lydnad samt resultatlistan från Starthoppklassen.
Foto: Yvonne Höglund
Segrare i starthoppklassen blev Alexander Boman med Flashi.

Karin J och Carolina har genomgång innan
banvandringen och spänningen stiger.

Foto: Therese Boman

GRATTIS Alexander, nästa år tar du hem vinsten i
Agility KM-klassen!

Frida mutar Myrra innan start (doping?)
Marie och Kira är startklara… Kira: -”Jag
sitter kvar som den lydiga hund jag är och
bara väntar ...första hindret … men var det
inte kryp sedan, eller sa du inte ducka... vi rev
inte!!!”

Domarna bytte
plats, nu var det
dags för Karin
att få sin ”dom”
i lydnaden av
Marie.
Efter lunch var det dags
för KM i Lydnad.
Ovan är det Lexi som
har fin kontakt med sin
matte Lisa-Marie och
till höger väntar Nathalie med Billy att få börja. Till höger Gunilla
Kornberg med Våfflan,
nedan Hasse med Valle.

Starthoppklass deltagare, hund, fel, tid och placering
Alexander Boman

Flashi

0

48,34

1

Frida Johansson

Myrra

0

50,32

2

Margareta Arvidsson

Jänta

0

52,22

3

Frida Johansson

Nelly

10

47,57

4

Mia Bohman

Wilma

10

49,34

5

Nathalie Ekbom

Billy

20

51,04

6

Mikaela Freander

Ida

20

2,54,00

7

Mia Kristoffersson

Ida

55

1,26,16

8

Åsa Lampinen

Tei

60

59,09

9

Marie Sverin

Kira

75

1,37,40

10

Yvonne Höglund

Ascii

155

1,52,19

11

Lisa-Marie Ekbom

Lexi

165

1,16,66

12

Maria Karlsson

Akkra

10

GRATTIS Hasse med Valle!
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36,72

Utom
tävlan

Text: Karin Ström Foto: Christer Bäckström
Bara 20 år gammal och med en erfarenhet på ett par månader så har ändå Christer Bäckström gjort sig ett namn hos
oss på Heby BK. Vi pratar såklart om vår egen fotograf!
Han bor i Huddunge med sina föräldrar och två yngre bröder, han jobbar inne på Expert i Sala sedan ett år tillbaka
och är även en fantastisk fotbollskille som år efter år leder
målskytteligan.
Intresset för fotografering väcktes inte till liv förrän Christer började arbeta som säljare på Expert.
Han tycker om att fotografera landskap och natur men favoritobjektet är ändå djur. Vad är då tråkigast att fotografera? Människor, blir svaret.
Nu för tiden är det inte bara fotbollsskorna som hänger
med överallt, utan nu är även kameran med. Och jag måste
så klart ställa frågan om vilken han är bäst vän med...
Flickvännen eller kameran?
Konstigt nog så får jag inget svar, bara ett underfundigt
leende. Vad menar vår käre Christer med det, månntro?!
Om fotograferingen ska bli ett framtida yrke kan inte Christer svara på. Han tycker inte att han är tillräckligt duktig ännu, men det kan jag inte riktigt hålla med om. Hundar är svåra och SKA vara svåra
att fota så nog tycker jag att han gör ett förträffligt arbete med våra fyrbenta. Sedan att det är en
”ögonvana” att kunna veta hur en hund ska stå vid fotografering är något som kommer med tiden.
Men Christers mål nästa år är att köpa en Semiproffs-kamera. Vilken expert gör inte det? Och vad
kan inte det leda till inom yrkeslivet som fotograf?!
Varje sommar åker Christer upp till Lappland där han flugfiskar och fjällvandrar. Klimpfjäll ligger
honom varmt om hjärtat då han har tillbringat varje sommarlov där och sedan fem år tillbaka har en
stuga där med sina föräldrar.
Den här sommaren fick flugspöet och vandringskängorna sällskap av Christers EOS 450 D. Och vilka
bilder på de vackra vidderna...
Min egen kamera är rena rama fluglorten om man ska jämföra de båda tingesten.
Besök Christers hemsida och titta på hans bilder... Om det inte är dags för honom att köpa en kamera
för proffs... Jaa, då vet inte jag.
www.chrillphoto.se

Riktigt häftiga bilder på en springande hund. Foto: Christer Bäckström
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Skära Å Karva, dito på weekenduppfostringskurs
hos Kustjägarna i Vaxholm och samma rabatt på
herrklädinköp på Hansa, (kläderna väljs naturligtvis av hustrun), rabatten kan dock tas ut i form av
damskor istället.

Lite skoj… Ha ha ha.
Personen som skickat in denna vill vara
anonym.

Kursutbud från utbildningen

Kurser för kvinnor - Malmö Högskola, institu- Kurs 5: Parkering på 10 minuter.
Känns det frustrerande att alltid komma för sent
tionen för genusforskning.
till era möten för ni glömmer räkna in den där
halvtimmen ni måste lägga på att fickparkera varKurs 1: Att umgås med andra kvinnor.
Vi försöker sätta ihop grupper med fler än 2 kvin- je gång? Vi lär er att på bara 10 minuter få in en
nor som ska umgås utan att tala illa om varandra Nissan Micra i en 8 meters P-ficka utan mer än
två kofångartouchar. Samling Bulltofta Flygfält.
på rasterna, då vi sitter två och två i cafeterian.
Dolda mikrofoner på damtoaletten, dit deltagarna Ta gärna med handskar och sportdryck så undviker ni blåsor på händerna och blodsockerdilerium.
släpps i mindre grupper.
För er som har mer pengar än tid kan vi istället
Kursmaterialet är något försenat. Enligt Berit på
erbjuda en Hummer Crusher med extra stora kotryckeriet är det för att "den där jävla subban på
korrektur, som tycker hon är så snygg, inte kom i fångare för 938.000 kr, då behöver ni inte bry er
så mycket om andra bilar vid parkering.
tid med grejerna".
Kurs 2: Navigering.
Att läsa karta utan att vända den upp och ner när
man kör söderut. Spännande övningar, vi träffas
på Ödeheden utanför Pajala och tar oss hem till
Malmö själva. Fastklistrad, rättvänd, karta på instrumentpanelen monterar vi. Överlevnadspaket
för 3 veckor, nödraketer, 8000 meter snöre (fästs i
bakre kofångaren vid starten) för er som kommer
helt fel i början, parlör på ryska, finska och norska
och 22 mobiltelefonbatterier ingår.
Kurs 3: Skopackning.
Vem säger att en garderob inte kan förmås att lagra 50 par skor till? Lagom till vårsäsongens nya
modeller kommer lär vi oss skyffla undan högarna
med de där asgamla och pinsamma skorna som
köptes in förra kvartalet.
Samling hos Jönssons Hydrualikpump & Press,
Kävlinge, som också lånar ut verktygen.
Under hösten kommer en liknande kurs för badrumsskåp och damväskeförrådet.

Kurser för män / Högskolans fristående kurser
för män
Kurs 1: Hur man fyller på ispåsar.
Kursen går igenom varje arbetsmoment med diabilder.
Kurs 2: WC-papper. Är det sant att toalettpappret
växer ifrån pappershållaren?
- Diskussionsgrupp.
Kurs 3: Är det möjligt att lyfta upp toalettringen
innan urinering?
Och hur lägga ner den igen efter urinering?
- Mycket praktiska övningar.
Kurs 4: Efter middagen.
- Flyger de smutsiga tallrikarna själva till diskhon?
- Lösningar och exempel på videoband.

Kurs 5: Lär dig att hitta saker.
Börja med att ställa dem på de rätta platserna
Kurs 4: Finn 55 fel.
istället för att gapa och vända hela lägenheten upp
För nykära/nygifta kvinnor som har svårt att våga och ner.
tala ut om de där Sakerna Som Han Ska Ändra På. - Öppen forum
Vi lär er hitta både det ena och andra som ni inte
ens tänkt på. Kursen leds av rutinerade kvinnor
Kurs 6: Att ge blommor till din älskade skadar
med flera kraschade förhållanden bakom sig och inte din hälsa.
vi har bokat Gudrun Schyman att ställa upp med - Bilder och ljudband
sitt alltid aktuella föredrag "Har du snopp? Då har
du fel!"
Kursdeltagarnas äkta män får sedan 5% rabatt på
alla inköp över 50.000 kr hos plastikkirurgen Dr
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Ansvarig för tävlingssektorn är
Marie Sverin. Henne kan du nå via
e-post: marieteams@hotmail.com
eller tel: 0292-50923, 0763-463692

Text: Marie Sverin
Till dig som tävlar för Heby BK
Hoppas nu riktigt många klubbmedlemmar varit ute och provat sina konkurrenter på tävlingsbanan.
Har Du och Din hund varit ute och tävlat under året, samt tävlat för Heby BK?
Lämna in alla dina resultat till Marie Sverin så är du med och tävlar om de fina priserna som delas ut
på årsmötet!
Senast 2008-12-31 måste resultaten vara inne för att du ska få vara med i beräkningen.
E-post: marieteams@hotmail.com eller ring Marie: 0292 - 509 23 om du undrar över något. Hon har
koll på alla olika priser och dess statuter.
Agilityresultaten tar Karin Johansson hand om, se mer om det på agilitysidorna.
VANDRINGSPRISER ATT TÄVLA OM:

FÖLJANDE UPPGIFTER SKA SKICKAS IN:

F 16:s VP / Bästa Appellklasshund
Bästa Lägreklasshund
Bästa Högreklasshund
Bästa Eliklasshund
Korabos Officers VP / Bästa Spårhund
Mesta Bästa Brukshund 2008
Mesta Bästa Lydnadshund 2008

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

JULKLAPPSTIPS!

Kan du se skillnaden mellan en
groda och en häst?

Tåliga byxor och jackor av
märket

Pinewood
Skotork 195:Beställ från Helgessons
Skog & Fritidsprodukter
och du får 10 % rabatt.
tel. 0292-400 45

GOD
JUL

Inskickad av Anne-Lie Persson
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Stort TACK...
...till Anders Boman för den nya timern till planbelysningen och för arbetet med att byta den!

Tack till Er som annonserat och/eller skänkt
priser, stort som smått, till klubbens tävlingar
under året, eller sponsrat hinder till agilitybanan.
Med hopp om ett nytt samarbete 2009!

Intervet AB,
Brukshundscenter,
Transfer Print,
Annelis Målarstuga,
Tass IT,
Nytt & Nött,
Statoil i Heby,
Hårateljén,
B.Helgessons Skog & Hälsokraft,
Fritidsprodukter,
Johanssons Elektriska,
Gunnars Hund & Katt, Granngården i Sala,
Anns Hårbod,
Olssons Frisörer,
Trimkompaniet,
Ankis Zoo i Sala,
Sportringen i Heby,
Fribbans närbutik i
OKQ8 Heby,
Östevåla,
Nosar & Mular,
Stall Västerbo.
Gravyr & Skylt,

Sista ordet…
För att vår tidning ska bli ännu mer innehållsrik och varierande så
behöver vi vara fler som skriver.
Tycker du det är roligt att skriva? Skulle du vilja vara bra på att
skriva? Det är aldrig för sent att börja!
Under julen har vi mycket ledigt så passa på att ta fram ett block
och penna eller sätt dig framför datorn, det spelar ingen roll i vilken form din text kommer. Välkommen med dina ord. /Red.
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