RRR-apport
Nummer 1 2009

Årgång 18

I detta nummer kan du bl.a läsa om:
•
Verksamhetsberättelsen 2008
•
Vårens hundägarutbildningar
•
Gustavo fortsätter kåsera
•
Årets läger och allt annat som
händer på klubben.
•
Rasen Australian Shepherd
Trevlig läsning!

Härliga Hundvinter

Heby brukshundklubbs medlemstidning

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

Styrelse och övriga funktionärer 2009

Verksamhetsplan 2009

Ordförande

Annica Boström

Januari
Februari

Vice ordf

Suzanne Skoglöv

0292-714 40
0705-73 55 66
070-2990492

Kassör

Gunilla Sundelin

0292-411 20

Sekreterare

Karin Johansson

Ledamot

Yvonne Höglund
Anki Broström

0224-913 30
0703-66 85 15
0292-311 22
0292-200 22

Suppleant

Cecilia Deckel
Margareta Arvidsson

0735-34 34 79
0292-304 93

Revisor

Ulf Sundqvist
Eva Sundqvist

0292-440 04
0292-440 04

Juni

Maud Stavenor
Merja Runeklev

0292-300 56
0224-306 05

Juli

Lena Salestedt
Michael Isberg
Lena Söderlund

0224-610 34
0292-311 22
0292-303 31

Marie Sverin

0292-509 23

Mars

Revisorsuppleant

Valberedning
Sammankallande:

Tävling

April

Maj

Augusti

September
Utbildning

Yvonne Höglund

0292-311 22

Lärare

Annica Boström

0292-714 40

Oktober
Instruktörer

Allmänlydnadsinstruktörer

Agility instr.

Yvonne Höglund

0292-311 22

Lena Salestedt

0224-610 34

Marie Sverin

0292-509 23

Gunilla Sundelin

0292-411 20

Therese Boman

0224-930 08

Karin Johansson

0224-913 30

Carolina Pettersson

0706-73 79 42

Karin Ström

0224-306 24

Eva Joelsson

0292-400 47

Sanna Tahvanainen

0292-310 33

Karin Johansson

0224-913 30

Carolina Pettersson

0706-73 79 42

Ida Samuelsson

0224-310 05

Yvonne Höglund

0292-311 22

Rallylydnad

Carolina Pettersson

0706-73 79 42

Läger

Lena Salestedt

0224-610 34

Agility

Mia Bohman

0706-979790

Rasutveckling

Mia Olsson

0224-614 17

Kök & Fest

Anki Broström

0292-200 22

PR/Info

styrelsen

Webmaster

Michael Isberg

November
December

12
14
15
23
3
1
16
25
2
10
15
20-24
7
28
29
4
4
5
1
1
2
5-6
10
4
11
25
14
15
16

Årsmöte 19.00
Årsfest 19.00
Manusstopp RRR-apport
Föredrag - leva i vargområden
Föredrag - massage
Kursstart v.14
Start onsdagsträningen 19.00
Medlemsmöte 19.00
Städ– och fixardag. 10.00
Appell-spår heldag
Lydnadsprov I - III. Heldag
Manusstopp RRR-apport
Träningsläger. Heldagar med övernattning
Skyddstävling Lägre, Högre, Elit, DM. Heldag
Äventyrsstig med hund. Heldag
Prova-på Agility. Kväll
Spårtävling – Lägre. Heldag
Grillfest. Kväll
Spårtävling – Elit klass. Heldag
Manusstopp RRR-apport
Agility officiell tävling arrangör Tierp BK. Heldag
Agility officiell tävling arrangör Heby BK. Heldag
Kursstart v.36
KM - Agility + lydnad. Heldag
Medlemsmöte 19.00
KM – Bruks och appell. Heldag
Lydnadsprov klass I - Elit. Heldag
Medlemsmöte - STORMÖTE inriktn. nästa år. 15.00
Arbetsfest. 19.00
Manusstopp RRR-apport
Glöggkväll 18.30

Medlemsavgifter 2009
A-medlem

Helbetalande 390 kr

C-medlem Familjemedlem 150 kr
Om någon annan i hushållet är helbetalande. Ange medlemsnumret i Heby BK/SBK som denne har som redan är
medlem.
D-medlem Delbetalande 150 kr
Om du är helbetalande i rasklubb för brukshundar eller annan SBK lokalklubb. Ange ditt medlemsnummer i SBK.
Ange alltid namn, adress, telefon, personnummer, e-post
och vad betalningen avser. Finns inte utrymme så skicka
uppgifterna via e-post till: hebybkkassor@hotmail.com
BG 5726-4665 Heby Brukshundklubb / Gunilla Sundelin

Redaktionen

0292-311 22

Karin Ström

0224-306 24

Yvonne Höglund

0292-311 22

Välkommen!

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
Antal medlemmar är 146 st.

16 April - Medlemsmöte: kl. 19.00
(dagordning finns på sid 31)

-2-

Klubbstugan
Blå Mörkret

Redaktionen har ordet
Text: Yvonne Höglund
Hej alla medlemmar i Heby BK!
Äntligen börjar klubben bli aktiv igen efter det ”långa” vinteruppehållet. Som tidigare nämnts är vi alldeles för
få som drar stora tunga lass. Kan inte fler bli delaktiga? Vad är det som hindrar er?
Vi gjorde ett försök med att skicka ut ett frågeformulär med förra numret av RRR-apport, först en stor guldstjärna i kanten till er som svarade och väldigt positivt också. TACK! Det var kul att få en liten respons. Frågan
är varför ni andra inte ens svarade!?
Nu blev starten av årets RRR-apport mer ett gnäll än något trevligt, men det är lite så det känns när vi bönar
och ber om att få igång fler medlemmar. Och det känns som vi tjatat om detta tidigare, några gånger.
Gör detta år till något bättre, ha som mål att göra en grej ”en gång” för klubben, gå ett tävlingsspår, stå i köket
vid ett tillfälle, var med på städdagen… räkna sedan ut, var och en, hur mycket denna ”en gång” avlastar andra
medlemmar som ställer upp gång efter annan?! Naturligtvis går det bra att vara aktiv fler än denna ”en gång”.
Näe, nu har jag spytt galla tillräckligt, nu över till trevligare saker. Glöggkvällen i december blev mycket lyckad, drygt 30 personer kom och hade det riktigt mysigt i den julpyntade klubbstugan efter att ha gått tipsrundorna.
Detta blir säkert en återkommande aktivitet. Kanske några andra är beredda att ta ansvar för denna kväll i år?
Fundera på det!
När du håller klubbtidningen i din hand har vi avverkat årsmötet och årsfesten, samt två föredrag. Det är väl en
bra start på det nya året. Vi har en ny fräsch styrelse med några nyinvalda, några omvalda och några som sitter
kvar som är laddade att jobba i år.
Styrelsen presenteras längre fram i denna tidning.
Vad har vi då att se fram emot? Jo, vi har kurser, tävlingar, temadagar m.m. som också presenteras i detta nummer, men framför allt har vi träningslägret, äventyrsstig med hund och vår första officiella agilitytävling.
Lägg dessa datum på minnet:
Lägret är Kristihimmelfärdshelgen, kan absolut inte missas!!
Äventyrsstig
med hund - 28 juni i Östaholm. Detta år kan vi glädja oss med att
området skall
myggbekämpas! Tävlingen är helt underbart rolig, missa inte den!
Och 1-2 augusti
är det officiell agilitytävling, det blir antagligen en stor tävling med
förhoppningsvis
flera hundra startande! Passa på att träna dig och hunden nu i vår så
ni kan vara med.
Det ska finns möjlighet att både tävla och jobba samt att stå i
hejarklacken och
heja på våra ekipage! Det kan även ”bruksfolket” få glädjas åt!
Kom och var
med! En inbiten bruksräv som ska hjälpa till, frågade undrande ”Kopplet, det
stoppar man väl i fickan, eller?” Det är mycket att lära sig, om hur
det fungerar på
en agilitytävling!
KM:et i höst, där
alla kan vara med, i år uppdelat på agility och lydnad första helgen i
september samt bruks första helgen i oktober, jättekul för alla, både publik och deltagare (om det inte hällregnar
förståss, som bruks-KM drabbades av förra året…).
Och så blir höstens lydnadstävling en form av Cup, här behöver vi dina idéer, hur kan vi göra den lydnadstävlingen väldigt speciell just för vår klubb? Kom med idéer!
Som jag nämnde tidigare;

gör detta år till ett aktivt år på Heby BK!
Nästa Manusstopp
15 Maj!!

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
Ordförandeordet
Jag får tacka för de förtroende som jag fick på vårt årsmöte, att få vara ordförande ännu ett år. Nu vet
jag inte riktig om alla tycker de är bra, då de bara närvarande 12 ”vanliga” medlemmar. Jag föredrar i
alla fall och tolka de som att alla övriga, så där en bit över 100 medlemmar har ett så stort förtroende
för de som var närvarande ”att de bara fattar kloka beslut” och gör ”bra val”.
Sen vill jag hälsa de nya styrelsemedlemmarna Suzanne Skoglöv, Margareta Arvidsson, Cecilia
Deckel och Gunilla Sundelin välkomna, till vårt styrelsearbete. Det här året är vi bara ”tjejer” i styrelsen…….
Ja som sagt årsmötet har varit och årsfesten har också gått av stapeln, en väldigt trevlig tillställning
med otroligt god mat (3-rätter), härlig tårta, och många glada skratt.
Stort tack till årsfestens värd Mats Lund, (huvudrätten) Mimmi (förrätten) och Maj Nordgren
(efterrätten). Vilken miss att inte var där! Självklart blev de också en massa taktiksnack, hur man får
bättre fritt följ, inget tugg på uppletandeföremålen, trygghet i spåret och mycket annat. En och annan
fras om ”spikmattan” kom också upp.
Just nu vinter och snö, men tiden går så fort så snart är snön borta på appellplanen, så vi kan börja
träna igen. Tro de eller ej men de finns en tapper skara som tränar året om, vilket bl.a resulterar i fastkörning i snödrivor. Själv är jag den typen så går i ide över vintern.
Jag har fått på ”moppo” för jag skriver för lite, därför avslutar jag med en liten historia.
En schäferägare och en risenägare, står i kön hos Sankte Per, Schäferägare är rätt kaxig och blev väldigt förvånad när han inte fick komma in…… än värre blev de när risenägaren utan vidare gick rakt
in. Sankte Per såg schäferägarens blick, och sa ”men snälla Du, de måste Du väl förstå han har ju redan haft sitt helvete på jorden”.
Ris eller ros hör av Er!
Annica Boström E-post: reko@live.se

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 redaktionen (se sid3) för mer information ang. annonsering i klubbtidningen.
Vi har även andra förslag för annonsering, på tävlingar, på hemsidan, på agilityhinder...
m.m.
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len, kanske är jag trött och lite långsam av detta.

Hundens 11 böner

Sköt om mig när jag blir gammal - även du blir
Mitt liv varar bara 10-15 år. Varje gång vi är skil- gammal en gång.
da från varandra betyder sorg för mig. Tänk på
detta när du köper mig.
Var alltid hos mig när jag inte mår bra - allt blir
lättare för mig - för att du bryr dig om mig.
Ge mig tid att förstå vad det är du begär av mig.
Vet du att jag aldrig glömmer hur man är mot
Gör mig trygg och tillitsfull, det är hela mitt liv.
mig?
Var inte arg på mig länge åt gången och framför
allt stäng inte in mig.
Du har ditt arbete, dina nöjen, dina vänner - jag
har bara dig.
Prata med mig—även om jag inte förstår dina ord,
så förstår jag när din röst gäller mig.
Innan du slår mig - tänk på att mina käkar med
lätthet kan krossa din hand - likväl gör jag det
inte.
När du blir irriterad på mig när vi går ut och går
och du kanske själv har bråttom, så tänk på att jag
kanske har ont i magen, kanske låg jag länge i so-

MÖKLINTA HUNDCENTER
vid Prästgårdslogen
Butik och Rehab med vibrationsbänk, vattenlöpband och massage
Halla foder både
för hund och katt

Öppettider:
tisdag- fredag 16.00-18.00,
lördagar 11.00-14.00
OBS! Stängt 12-14 mars
samt 2 april

Back on Track för
hundar, människor
och hästar
Stort sortiment av hundartiklar
Välkommen önskar
Monica Tydén
Diplomerad hundmassör
073-824 41 75
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Agility

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

Text: Mia Bohman
Hej!
Nytt år igen, och suget efter att komma igång
med agilityträningen har vaknat till igen nu när vi
går mot ljusare tider.
Vad ska vi då ordna för aktiviteter i år? Mycket
är upp till er som vill hålla på med agility, kom
med förslag så försöker vi i agilitysektorn att ordna det som efterfrågas.
Klart är i alla fall att det blir en nybörjarkurs med
Ida Samuelsson som instruktör.
Vi hoppas att kunna få Sanna Backnor att komma
i sommar och hålla en helg kurs för dem som
kommit lite längre med sin träning.
En träningsgrupp i agility har också efterfrågats.
För att delta ska man, minst ha gått en grundkurs
i agility. Anmäl ditt intresse till mig på mail senast 15/3.
Start datum blir när vädret tillåter utomhusträning.
En prova-på-kväll kommer vi att ha i samband
med fest i Heby veckan.
Och den uppskattade ”Äventyr med hund” i Östa
återkommer även i år, vi satsar väl på dubbla
startantalet eller? Myggbekämpning ska genomföras i år så vi slipper denna plåga.
Som alla vet så är det läger på klubben varje år
Kristi Himmelfärdshelgen, agilityn har i år valt
att inte delta på lägret.
Sist men inte minst, i år har vi vår första officiella agilitytävling den 1-2 augusti på Tierps
brukshundklubb, det är ett samarbete mellan
klubbarna. En två-dagars tävling!
Båda dagarna ordnas det klass 1 & 2, i samtliga
storlekar, både hoppklass och agilityklass.
Så glöm inte att boka denna helg, vi behöver ca
20 funktionärer så anmäl ert intresse snarast.
Grillkväll på lördag. Party tält finns och grillar,
var och en ansvarar för egen mat & dryck.
Möjlighet att ställa upp husvagn finns, utan el.
Kontakta Karin Östergren för bokning av plats,
karin70.ostergren@hotmail.com
Lena Dyrsmeds är domare våran dag (söndag).

PM kommer att finnas på hemsidan senast en
vecka innan, (skickas ej ut).
Kom igen nu och kom med massor av förslag på
aktiviteter som ni vill ha, men glöm inte att vi är
en förening så passa samtidigt på att tala om vad
du kan bidra och hjälpa till med.
Vill du kontakta agility sektorn så gör det på
hebybkag@hotmail.com eller 070-6979790.
Om du vill finnas med på vår maillista och få regelbunden information om vad som händer så
skicka ett mail.
Passa på och njut av det fina vinterväder vi fått.
Vid pennan
Mia Bohman

Sökes
En vagn typ skrinda eller liknande
till Agility planen.
Liten bod, skjul kanske en lekstuga som står oanvänd. Våra nya
hinder söker skydd.
Med ljus och lyckta söker vi funktionärer till
framför allt agilitytävlingen. Du behöver inte
ha agilitykunskaper. Det räcker med att du
gillar fart, spänning och har ett glatt humör.

OBS! OBS! OBS! OBS!
Hindermålning blir till
våren! Alla våra 20 nya
hinderstöd ska då målas i
våra sponsorers färger.
Samt däck och långhopp.
Några hinder saknar en
sponsor, kontakta Mia
om du vet någon företagare som vill synas på ett
hinder!
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Utbildning

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

Text: Yvonne Höglund
Hej på er alla kursintresserade!
Förra året hade vi runt 80 deltagare totalt på kurserna. Flera har gått mer än en kurs. Det är verkligen kul att våra kurser är populära och att vi når
ut till alla oberoende av vad man har för intresse
inom hunderiet.
Våra instruktörer har jobbat hårt och flera av oss
har haft mer än en kurs förra året. Detta återspeglar sig tyvärr i år då några av instruktörerna önskar vila ett tag. Det ska vi naturligtvis respektera
och får göra kursutbudet utifrån de instruktörer vi
har till förfogande.
Nytt för i år är också att det inte kommer att bli en
kursinskrivning. Vi presenterar utbudet av kurserna här i tidningen och på hemsidan. Då medlemmar i klubben får företräde kommer kurserna ut
på hemsidan efter att tidningen gått ut. Därför är
det viktigt att du anmäler dig omgående om du
vill ha en plats på någon av kurserna.
Nytt är också att där så anges så ska anmälan gå
direkt till den instruktören som ska ha kursen. I
övrigt anmäler du dig till mig.
För att få igång fler ekipage i brukset kommer
speciella temadagar att anordnas.
När du anmäler dig till kurs ska du lämna namn,
telefonnummer, adress och personnummer. Tala
också om din hunds namn och ålder samt ras/
blandis. Av instruktören ska du få en deltagaridentitet. Detta nummer är jätteviktigt att du skriver på inbetalningen, för att kassören lätt ska kunna bocka av dig från listan som instruktören sammanställer. Medlemskap i Heby BK är obligatoriskt för alla som ska gå på kurs, är ni fler i familjen som kommer att vara aktiva så löser en Amedlemskap och andra i samma hushåll löser Cmedlemskap, se info på sid 2 eller på hemsidan.
Löser du enbart medlemskap ska alla personuppgifter lämnas i samband med inbetalningen. Är
det svårt att få plats med alla uppgifter så går det
bra att skicka ett mail med uppgifterna till
hebybkkassor@hotmail.com men glöm inte att
alltid skriva ditt namn på
medlemsinbetalningen.
Det finns inget värre än

som kassör att få in pengar, men man har ingen
aning om VEM som betalt in pengar och för
VAD. Hjälp kassören och var noga med dina uppgifter.
Alla hundar skall vara vaccinerade och registrerade, enl. SKK:s bestämmelser. Stickprov kommer
att göras.
Nu över till vårens hundägarutbildningar!

AGILITY
Nybörjar kurs i agility.
Instruktör: Ida Samuelsson
Startar den 30 mars kl 19.00 med teori utan hund.
Planering om lämplig dag att träna, så det passar
bäst för alla. Information om kursinnehåll och en
genomgång om de olika hindren!
Obligatorisk närvaro för alla som skall gå kursen.
Hunden ska ha fyllt 1 år innan den får gå kurs.
8ggr (då räknas inte den 30 mars).
Ca tid 19.00- 21.15.
Kostnad 800:Betalas till BG 5726-4665 då din anmälan
bekräftats med en deltagar-identitet.

Vi samarbetar med
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Anmälan och info, kontakta:
Ida Samuelsson
0224-310 05 eller 070-798 30 13
E-post: ida_samuelsson@spray.se

INFÖR
HUNDKÖPET

RALLYLYDNAD

En kurs som alla borde gå innan man bestämmer
sig för sin första hund, eller för den som vill lära
sig mer inför köpet av sin nästa hund eller valp.

Trots namnet går denna relativt nya gren inte
speciellt fort, men den går ut på att man ska klara
en bana med moment tillsammans med sin hund.

Instruktör: Lena Salestedt
3 kurstillfällen 300:- per familj! Ta med barnen
också förutsatt att de är stora nog att få behållning av kursen.
Kursen startar upp då tillräckligt många anmält
sitt intresse.
Betalas till BG 5726-4665, skriv: namn + Lenakurs! Inför denna kurs behöver du inte vara
medlem i Heby brukshundklubb.

Rallylydnad bygger på samarbete och följsamhet
mellan dig och din hund och glädje hos både
hund och förare premieras.

Ur innehållet:
Vilken ras skulle
passa oss bäst?
Valp eller vuxen
hund?
Vad behöver man
tänka på innan
man skaffar hund.
Vad kostar det att
ha hund (mat, försäkringar, annan
bil, bilbur, veterinär o.s.v.).
Vad ska jag tänka på då jag väljer uppfödare?
Vad ska man titta på hos föräldradjuren?

Max 8 deltagare så först till kvarn gäller!
6 tillfällen á 3 lektionstimmar (3 x 45 minuter)
inkl teori.

Dessutom får deltagarna möjlighet att ställa hur
många frågor som helst som Lena gärna svarar
på.

Passar alla hundar och förare oavsett ålder och
tidigare kunskaper.
Träningen anpassas utifrån eran nivå och förmåga så även om du tränat/provat på rallylydnad
tidigare så lovar jag en rolig och givande kurs.

Kursdagar:
Tisdagar kl 18.30-20.45, start v 15 (7/4).
Kostnad: 600:Betalas till BG 5726-4665 då din anmälan
bekräftats med en deltagar-identitet.
Instruktör: Carolina Pettersson
Anmälan senast 31/3 till Carolina
E-post: caro_pettersson@hotmail.com
alt tel. 0706-73 79 42 (helst per mejl).
Info om vad ni ska ta med er kommer i samband
med bekräftad plats.
Ring mig på 0706-73 79 42 om ni har några frågor.

Anmälan till: Lena Salestedt tel. 0224-610 34
E-post: thelma.lena1@tele2.se

Välkomna! /Carolina
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VALP

RING &
UTSTÄLLNING

Denna kurs är enligt många den viktigaste kursen
för hunden att gå.
Det beror främst på att socialträningen är oerhört
viktig när hunden är liten, att som valp lära sig att
kunna tränas under störning av att det är andra
valpar/hundar i närheten. Men även att börja tidigt med lättsam lydnadsträning då inlärningen
går så mycket lättare då hunden är valp.
Under kursen byggs ett ömsesidigt samarbete upp
mellan hund och förare, för att skapa bästa möjliga förutsättning för kommande träning.
För valpar från 3 mån till 6 mån gamla.
12-veckors vaccinationen skall vara klar i god tid
före kursstart.
8 tillfällen x 3 lektionstimmar (45 min). 800:Betalas till BG 5726-4665 då din anmälan
bekräftats med en deltagar-identitet.
Kursdag: Torsdag med start den 2 april kl.18.30.
Instruktör: Yvonne Höglund
Teori och praktik varvas under kurstillfällena.
Innehåll teoripass:
Hundens mentala och fysiska behov.
Hundens signaler
Inlärning
Stress
Sjukvård
Hunden & lagen
Sv. Brukshundklubben - SBK
Praktiska övningar som ingår i kursen:
Inkallning
Kontakt och följsamhet
Sitt/sitt kvar
Ligg/ligg kvar
Gå fint med och utan koppel.
Förbudsträning
Spår och andra sätt att aktivera din hund.

Vad händer i ringen, vad tittar domaren på, hur
ska jag visa upp min hund på allra bästa sättet?
En kortkurs för dig som vill ställa ut hunden.
Kursen ger grundläggande kunskaper om vad
som händer på en utställning samt att förbereda
hundägare och hunden för utställning.
Praktisk träning på hur man går i ringen och
ställer upp hunden framför domaren.
Hanteringsträning, ”domaren” tittar på tänder
och tassar m.m.
Samt ge kunskap om: regler, priskriterier och
bedömningsordning.
Instruktör: Sanna Tahvanainen
3 tillfällen x 3 lektionstimmar (45min). 300:Betalas till BG 5726-4665 då din anmälan
bekräftats med en deltagar-identitet.
Kursstart meddelas då tillräckligt många anmält sitt intresse, planerad senare under vt.
Anmälan och frågor till Sanna Tahvanainen
E-post: pinscher@live.se
Tel: 0763-404151 eller 0292-31033
Vi samarbetar med

Anmälan och frågor till: Yvonne Höglund
E-post: hebybkutb@hotmail.com
tel. 0292-311 22, 070-576 08 48

-9-

TEMADAGAR
I BRUKSAKTIVITETER

UNGHUND &
ALLMÄNLYDNAD

Denna kurs passar alla hundar från 7 månader
och är för dig som vill träna i grupp och lära dig
fostra din hund till en trevlig individ.
Ett bra tillfälle att lära känna andra hundägare
och kanske fortsätta att träna tillsammans efter
kursens slut.
Kursinnehållets praktiska övningar:
Kontakt
Gå fint och inte dra i kopplet
Komma på inkallning
Sitt, sitt kvar
Ligg, ligg kvar
Förbudsövning
Ledarskapsövningar
Vågaövningar
Hoppa fint ut ur bilen
Inte skälla på andra hundar
Kunna möta andra ekipage
och mycket mera.
Teori: se valpkursen
Möjlighet att ta SBK:s Allmänlydnadspasset!
8 tillfällen x 3 lektionstimmar (á 45 min). 800:Betalas till BG 5726-4665 då din anmälan
bekräftats med en deltagar-identitet.
Kursdag: ej klart
Instruktör: Lena Salestedt
Anmälan till: Lena Salestedt tel. 0224-610 34
E-post: thelma.lena1@tele2.se

SÖK - Hunden vittrar in doften från en gömd
person med hög nos.
SPÅR - Hunden går med låg nos och vittrar i
spåret där en person tidigare har gått.
UPPLETANDE AV FÖREMÅL Hunden använder nosen högt för att vittra in ett
gömt föremål på en bestämd markyta där personer gått och lagt vittring. I förlängningen skall
hunden apportera föremålet till föraren.
RAPPORT - Hunden skall med högsta hastighet ta sig mellan två, för hunden kända personer
som finns på olika stationer. 2 förare/hund.
Det var en väldigt kortfattad beskrivning av
bruksaktiviteterna men du får lära dig mycket
mer på en temadag.
Att aktivera din hund i spår, sök, uppletande eller rapport är jättenyttigt och din hund har kul.
Och du har kul om du gillar kamratskapen i skogen!
Alla hundar älskar att använda sin nos, det har
du säkert märkt, och vi blir alldeles lyriska av att
se våra hundar klara dessa, för oss helt omöjliga
uppgifter.
Endast på temadagen för rapport krävs att du
kan ha din hund lös på övriga temadagar använder du koppel eller lina.
Naturligtvis bär våra lösa arbetande hundar
SBK:s tjänstetecken.
Instruktörer för temadagarna:
Spår: Gunilla Sundelin
Uppletande: ej klart
Sök: Yvonne Höglund
Rapport: Göran Hawée
Dag bestäms då tillräckligt många anmält sitt
intresse.
1 heldag 200:- Betalas till BG 5726-4665 då din
anmälan bekräftats. Glöm ej namn på inbetalningen!
Alla anmälningar till kommande temadagar gör
du till: Yvonne Höglund, tel. 0292-311 22
E-post: hebybkutb@hotmail.com
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Lite av varje… och bra att veta.

Sköna Ullmax

-”Prata med någon nere på klubben...”
-”Vem då?”
Behöver du fylla på sockförrådet eller prova något nytt av
Ullmax sortiment?
När tillräckligt många beställt
så skickar vi efter varorna med
utlämning på klubben.

När man är ny är det svårt att veta vem man kan
vända sig till med sina frågor. Alla ser så himla
upptagna ut när de är där och tränar sina hundar,
och det är svårt ”att störa”.
Visst, man är oftast jättefokuserad när man tränar och vill då helst inte bli störd om man är
mitt i ett moment, eller man kanske inte ens hör.
Men alla tränar inte jämt, passa på att hugg tag i
första bästa och fråga det du vill, oftast kan du i
alla fall få svar på vem som kan hjälpa dig.
Till redaktionens mailbox:

Det finns också en Ullmaxgarderob att låna om man vill
visa sortimentet och ta upp beställningar utanför klubben.

Det är otroligt bra och sköna
kläder som håller löftet om att
hålla dig varm och torr. Dessutom ger det klubben förstärkning
i kassan när vi handlar.
En klubbmedlem frågade -”Har klubben
några sockor till försäljning, jag har bara
två par som måste tvättas ibland och jag
har ju blivit beroende!!”

hebybkred@hotmail.com
kan du skicka det mesta, kan inte redaktionen
svara så skickas frågan vidare till rätt person.
Har du inte mail så går det bra att ringa någon i
styrelsen, vad du än vill prata om, eller beställa
något, eller fråga om medlemskapet, eller om
det finns någon träningsgrupp eller bara tycka
någonting.

Du är så välkommen att höra av dig!
Heby BK:s Kalender 2009
Hoppas du som skickat in foton på din hund och
fått med den i kalendern blev nöjd. Många blev
fotade av Christer och dessa bilder är ju otroligt
bra. En riktigt fin kalender med så många olika
hundar! Det finns några ex. kvar om du missat att
köpa din kalender. Priset är 120:-

Att ge bort en upplevelsen i present ligger i tiden.
Aktörer sökes till Upplevelseportalen.se som är till för Er
som erbjuder någon form av upplevelse.
Låg kostnad. (jämför gärna annonskostnad i pressen)
Exponering på webben.
Du får hjälp med allt på internet, bilder, text, tips om hur
Dina idéer kan förverkligas och hur Du kan göra ”upplevelsepaket” men också hur Du kan samarbeta med andra aktörer.
Kontakta mig för mer information.
Med samarbete kan vi utveckla turismen i Heby, hjälpa varandra
att expandera, det är nyckeln till framgång!

- 11 -

Tävling

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
Tjena!
Nytt år och nya tävlingar att träna inför.
Hoppas du är nyfiken och intresserad av vad vi håller på med i tävlingskommittén. För du är jätte välkommen att vara med och göra en insats. Ju fler vi kan vara desto trevligare och lättare är det.
Vi ska slutföra Tävlingsekreterar kursen nu under våren. Är du intresserad så kontakta mig det
finns fortfarande möjlighet att få vara med. Man behöver inte kunna skriva en massa utan det innebär
att man sköter räkenskaperna (det har vi dataprogram till som är jättelätt att fylla i) under tävlingar.
Hoppas att det finns tid och intresse så ska vi försöka ha några tävlingsmässiga träningar. Håll ögonen
öppna på hemsidan och nere på klubben.
Den första tävlingen för året är Appelltävlingen i spår den 2 maj. Helgen efter, den 10 maj, har vi
Lydnadstävling kl 1 - 3 . Det är bara att börja träna, tänk på att anmälan och betalning ska vara
klubben tillhanda minst 3 veckor innan.

Tävlingsmöte den 10 Maj Kl 18.00.
Vi bjuder på smörgåstårta!!
Nu ska vi bestämma 2010 års tävlingar.
Vilka vi ska ha är beroende på ert intresse av att hjälpa till!
Det hör till att tävlar man för klubben så hjälper man också till! (Red.anm.)

Tänk på att det finns många vandringspriser att tävla om.
Så ha god tur och LYCKA TILL på
era tävlingar under året.
Skicka gärna dina resultat över mejlen
så kan vi göra en aktuell resultat lista
över Mesta Bästa Brukshund och
Mesta Bästa Lydnadshund i klubben.

Hör av dig till mig, Marie Sverin, tel: 0292-50923 eller 0763-46 36 92
E-post: marieteams@hotmail.com
Träna på!
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/Marie

Cecilia Deckel med Kargalandets Ya-Ya
Cecilia &
Ya-Ya

Till följande Vandringspriser / Resultat:
Bästa Lägreklass hund ”B ch Ashoks ”
Bästa Elitklass hund ”B ch Ashoks”
Bästa Spårhund ”Korabos Officers”
Bästa Schäfertik i spår ”Ockels Retas”
Mesta Bästa Brukshund
2:a Mesta Bästa Lydnadshund (delad 2:a)
Lycka till under 2009 hoppas dina resultat räcker till SM!!

Lena & Maffia

Lena Söderlund med Kurants Maffia
Till följande Vandringspriser / resultat:
Bästa Högreklass hund ”B ch Ashoks ”
3:a Mesta Bästa Brukshund
2:a KM - Bruks

Yvonne,
Yla &
Ascii

Yvonne Höglund med Windedos Ascii
Till följande Vandringspriser /resultat:
Mesta Bästa Lydnadshund
Klubbmästare Lydnad

Yvonne Höglund med Windedos Secret Message
Till följande Vandringspriser /resultat:
Klubbmästare Agility
3:a KM - Bruks

Therese Boman med Blue Wingfire´s miss Flash Dance

Therese
& Flashi

Jimmy & Ztolle

Till följande Vandringspriser / Resultat:
Klubbmästare Bruks
2:a KM Lydnad
2:a Mesta Bästa Lydnadshund (delad 2:a)

Marie &
Kira

Jimmy Andersson med Kargalandets Ztolle
Till följande Vandringspriser / resultat:
2:a Mesta Bästa Brukshund
DM-mästare i skydds

Micke &
Nessie

Marie Sverin med Gråmanns Kira
Till följande Vandringspriser / resultat:
Bästa Appellklasshund ” F16´s VP”
Klubbmästare lilla bruks (delad 1:a)

Karin &

Michael Isberg med DoorKeepers Diamond Nelly
in Darkness
Till följande resultat:
Klubbmästare lilla bruks (delad 1:a)
3:a KM Lydnad
Natta
& Billy

Hans Westman med Evallens Black Vincent
Till följande resultat:
Klubbmästare lilla lydnad

Ida Samuelsson med Mio (ej bild)
Till följande Vandringspriser / resultat:
Årets Agilityekipage
Nathalie Ekbom med Billy (endast smeknamn)
Till följande resultat:
2:a KM Agility
Cissi Eriksson med Be-Bop-A-Lula

Cissi &
Lula

Till följande resultat:
3:a KM Agility

Eva Joelsson med SVCH B-flat Space
Flower

Eva &
Tyra

Till följande resultat:
2:a KM lilla lydnad

GRATTIS
ALLA!

Karin Johansson med Prezize hold on
tightly
Till följande resultat:
3:a KM lilla lydnad

Hasse
& Valle

- 13 -

Rapport från en pratglad spanjor.
Text och foto: Cissi Eriksson
Jag har gjort mig illa när jag var ute på äventyr.
Min vapendragare Duracellkaninen letade upp ett
färskt bambi-spår. (Hon överträffade sig själv där
den lilla uppnosta varelsen). Först förstod jag
inte riktigt va den lukten betydde men de tog ju
inte lång tid att fatta när jag såg tre livs levande
Bambisar skutta in i gläntan 300 m bort. Gustavo
satte av som en raket med bomull i öronen och
adrenalinet pumpande!
När de roliga var över och insikten drabbade mig
– att dessa långbenta djur är snabbare än jag, gav
jag upp och letade upp mina tjejer igen. Så långt
var allt lugnt. När jag sen skulle ut på kvällskissen kände jag att min trampdyna spruckit. Aj aj
aj vad jag led! Så jag fick stoppa tassen i en
gummistövel och behandlas med salva…
Vilket leder till min nästa upplevelse – jag har
lärt mig spela spel! När man har tassen i gummistövel går man inte gärna ut och visar upp sig.
Den är snäppet ocoolare än reflexväst!
Så vad gör man då med sjuka barn som bara får
vara inomhus? Jo- i människornas värld spelar
man spel. Eftersom jag inte är betrodd än att få
låna dosan till Joels playstation fick det bli ett
vanligt hederligt träspel…
Givetvis spelade jag först lite nonchalant så att
min ledare inte skulle tro att aktivering inomhus
på ett parkettgolv var ett godtagbart alternativ till
en promenad i skogen. Men oss emellan kan jag
avslöja att det var riktigt roligt och förbaskat klurigt!
Jag blev helt matt i huvudet av att försöka lista ut
hur jag skulle komma åt leverpastejen hon hade
gömt i de små träkuberna som hon sen satt fast i
hålen. Det här krävde helt andra hjärnceller som
jag var tvungen att leta fram och väcka, än de
man letar viltspår och tikar med!
När spelet kom fram dagen därpå misslyckades
mitt försök att verka oberörd. Ännu en gång
lyckades människan få mina öron att lyfta och
glimten i ögat att tändas.
Jag måste också få uttrycka min frustration över
min son – Dagdrömmaren. När ska den grabben

börja gå i sin fars coola fotspår?
När min flockledare tar ut oss på promenad och
ber oss att göra saker som att sitta, stanna eller gå
fint vid sidan av hennes ben, då gör vi det. Det är
ju sånt vi hundar gör för att få människorna att
tro att de är de som bestämmer…
När min ledare blir glad för att vi gör som hon
vill (vilket är ett steg helt rätt i riktning med vår
hund-plan) blir Dagdrömmaren så till sig i brallorna att han hoppar och far och dessutom måste
han varje gång viska högt i mitt öra att vår plan
går som planerat.
En vacker dag kommer ju polletten falla ner i
tvåfotingens höga huvud och han har avslöjat
alla hundars hemlighet.
Han är en riktig bekräftelsetorsk den killen! Måste jobba på hans självkänsla…

Helt plötsligt en dag åkte vi med Duracellkaninen till djursjukhuset. Matte påstod att det var
något som inte var som det skulle med henne.
Jag tyckte det va precis som det skulle – hon luktade i alla fall väldigt gott!
När hon sedan kom hem förvandlades hela vårt
hem till en enda lång intensivkurs för stackars
mig… Först skulle jag klura ut varför lilla Duracellkaninen bara låg där, helt utslagen och gnydde, med en konstig sak på huvudet och fortfarande luktade oemotståndligt… Utöver det hade ju
Matte bara mig att gå ut med, vilket gjorde att all
sin energi skulle hon göra av med på mig.
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polare! Han har skaffat sig ett draghundsbälte,
som han spänner runt sin midja. Sen kan jag dra
honom runt på hans löpar-runda.
I början va det lite jobbigt att ha 100 kg gubbe
hängande efter sig som hela tiden ropade ”framåt”
fast han själv va så trött och flåsade värre än en
Perro en varm sommardag. Men Gustavo är ju
inte den hund som klagar direkt… När vi varit ute
några rundor hade jag hittat rytmen, så nu ”drar”
Den tredje advent tog jag därför ut min familj ut
på äventyr. På något sätt måste jag ju lyckas med jag honom gärna! Dessutom tror jag att han har
att få bort fokus från detta nya evinnerliga tränan- lite dåligt samvete eller känner sig lite under mig i
rang efter att jag släpat runt på honom, för han blir
de…
Jag satte min husse i andra änden av flexikopplet väldigt kärvänlig efter våra grabb-rundor.
Jag har tom lyckats lura honom att få ligga i hans
så begav vi oss ut i skogen tillsammans med
knä när han sitter i fåtöljen och läser i eftermidflockledaren och lillmatte. Husse visade på mig
spår, jag avgjorde om de va tillräckligt färska för dagslugnet.
Bara brasan och en konjak som fattas!
att lägga energi på, visade det sig att de var det
gav vi oss iväg på ett långt led.
Hej, vad det gick över stock och sten genom snön. Nu håller vi ut och njuter av snön, snart kommer
våren och med den många spännande äventyr!
Ibland slog det mig mitt i spåret av det här var
inget vanligt rådjur i alldeles normal storlek vi var När Ni läser detta har jag förmodligen börjat i
på jakt efter, de här spåren tillhörde något betyd- skolan, så skänk mig en tanke på torsdagkvällarligt större djur. Jag stannade, tittade upp på Husse na, det är då det gäller ett tag fram över…
och förmedlade läget till honom. Han va för uppspelt för sitt eget bästa så han fortsatte att spåra
På återseende!
och jag lufsade lite uppspelt efter… vi hittade älglegor och färska älgpluttar som jag måste erkänna
Gustavo – kärleksbombaren.
luktade ganska spännande.
Efter att ha gått runt och undersökt festplatsen en
stund gav vi oss iväg på nästa äventyr. Vi hittade
många spår som vi följde och jag måste erkänna
att för att ha bara två ben var de alla riktigt snabba. Vi sprang kors och tvärs i skogarna. Den konstigaste skatten va 5 gamla bilar som dumpats i
skogen för väldigt många hundår sedan. Dom
tyckte jag såg riktigt coola ut och försökte undersöka dom både i och ovanifrån. Men det allra häftigaste som verkligen fick adrenalinet att pumpa i
både mig och Husse, som liksom har jakten i blodet var ett spår jag fick upp, jag kunde inte riktigt
avgöra om jag skulle gå på spår eller vittring så
min blandning utav
både ock gav utdelning. 50 m framför oss
reste sig två älgar upp
och gav sig iväg.
Snacka om spår färskare än fisken i Feskekörkan! Å va vi
sprang!!!
Helt plötsligt va hon stenhård på att jag uppförde
mig - det tjatades om ”stanna kvar”, ”gå fint”,
”varsågod” och en massa saker som hon inte tar
sig tid med när vi är åtta ben att hålla reda på på
promenaderna… Under dessa veckor var min tillvaro helt sjuk! Tur att jag precis då fick en egen
säng att vila mig i…

Husse och jag har blivit riktiga grabb-
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Lär dig mer om rasen

Australien Shepherd
Text och foto: Yvonne Höglund
En tilltalande vallhund som finns i 16
färgkombinationer,
Aussien eller
Australian Shepherd
som rasen heter, är
en bruksras, en
mycket aktiv och
intensiv hund. Ascii,
Yla, Cleo, Nessie.

I Svenska Australian Shepherdklubbens raskompendium kan man läsa följande under rubriken helhetsintryck:
Rasen skall vara en intelligent arbetshund med utpräglad vakt– och vallningsinstinkt, en god kamrat
och ha kraft att arbeta en hel dag.
Den skall vara välbalanserad, något längre än hög
och av medelstorlek.
Hanhundens kroppskonstitution
skall ha en maskulin framtoning
utan att för den skull vara grov.
Tiken skall ge ett feminint intryck utan att vara finlemmad.
Färgerna är många och färgteckningen mycket individuell.
Rasen skall vara uppmärksam
och livlig, smidig och vig, solid
och muskulös utan att vara
klumpig.
Blue merle vit med

Av den beskrivningen framgår tantecken. Lufsen
tydligt att detta är en hund som
kanske inte passar alla.
Den kräver att bli aktiverad för att må bra. Vad man
aktiverar sin aussie med har mindre betydelse, huvudsaken är att hunden får använda sin hjärnkapacitet.
Att rasen är klok visar på lättlärdhet, eget tänkande
och en hund som gärna tar egna initiativ.
Aussien har en otrolig djurkänsla och en och samma
hund kan används i fårvallning, på nöt och ankor. Att
klara dessa tre helt olika djurarter kräver mycket av
hunden, olika sätt att arbeta med djuren. Lika mycket
tuffhet som krävs för att flytta en envis ko eller mod
för att tränga sig mellan fårskocken och staketet lika
mycket försiktighet krävs för att fösa en flock lättflyktiga ankor.

ägare med andra sidor och kanske inte passar alla, jag
återkommer till detta lite senare.
Vi har varit bekant med rasen sedan 1998 och köpte
vår första aussie ett år senare. För närvarande består
flocken av 4 aussietikar samt en blandistik. Att ha en
flock med 5 tikar kräver sitt ledarskap.
Vi har ingen uppfödning utan överlåter denna svåra
uppgift helt åt andra. Vår mening med avel är att det
ska finnas ett noggrant urval på avelsdjuren och en
tanke bakom varje parning, vilket innefattar ett otroligt bakgrundsarbete.
Hur ska man då veta om
man är rätt person för att
ha en aussie? Passar en
aussie in i ditt liv? Passar du in i en aussies liv?
Passar en aussie in i familjen? Är det en barnvänlig hund? Kan man Liksom färg finns även
köpa en aussie till sin
svanslängd i olika varianter,
tonårsdotter? Har man
här en stubbsvansad blue
bestämt sig, vad ska
merle vit utan tantecken.
man då tänka på och
Myra
från vilken uppfödare
ska man köpa sin valp ifrån?
Dess svar grundar sig helt på egna erfarenheter.
Aussien kräver en tydlig ledare med fasta regler och
rutiner.
För att den ska
må bra ska den ha
arbetsuppgifter,
det kan vara allt
från att valla djur
boende på en
gård till att träna
och tävla i bruks, En Aussie får aldrig vara feg i situalydnad, agility,
tioner då det kan bli trångt t ex ska
utbildas till rädd- hunden våga trycka sig mellan djur
ningshund, bevak- och staket. Elsa.
Foto: Linda Idås
ningshund eller
kanske assistanshund. Att ge sin hund arbetsuppgifter gör din hund
till en lycklig Aussie.

En tydlig ON-knapp har alla aussies men det är lika
viktigt att OFF-knappen fungerar.
Tyvärr ser aussien väldigt söt, snäll och beskedlig ut
och därför kan det hända att en aussie överraskar sin
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Att fösa ankor kräver en
lugn och försiktig aussie,
det var jättesvårt tyckte
Ascii.

En aussie mår inte bra av
att bara gå kopplad, den
behöver yta att röra sig
på och det kräver i sin
tur att du har en bra
grundlydnad och en säker inkallning.
Då de flesta aussies har
jakt i sig ska du se till att
den aldrig får utlopp för
detta. Det är många aussies som drar efter vilt
om tillfälle erbjuds.
En aussie som har en för

Cleo bjuder gärna på tokighetråkig tillvaro blir oftast
ter trots att hon snart är 10 år.
en "problemhund". Det
En riktig pajas, är de flesta
aussies och får oss att skratta. går inte att aktivera sin

hund på helgerna för att
sedan tro att den ska vara glad och nöjd till nästa helg,
glöm det!
Oftast är aussien väldigt duktig på att äta och tar gärna
egna initiativ till sin mathållning, så man får passa sin
mat om man vänder ryggen till. Mata inte vid bordet!
Aussien - en vakthund, detta skall man absolut ta med
i sin beräkning. Då aussien var en utpräglad vakthund
på rancherna i USA finns detta medärvt mer eller
mindre i dagens svenska aussies. Alla aussies vaktar
sitt hus och hem mer eller mindre och skäller (larmar)
då någon kommer, många har en misstänksamhet mot
främlingar och uppskattar inte påträngande hälsningar.
Bästa sättet att hälsa på en aussie är att inte hälsa alls,
titta inte på hunden, rör inte hunden, så sköter aussien
hälsandet med en snabb lukt och kanske en mer intressant koll för att till sist tycka, att du var ju helt ok, har
man sedan en godbit i fickan kan man till en viss del
vinna en aussies förtroende, i alla fall på hundens villkor.
Det sämsta sättet är att ”tvinga” en aussie att hälsa och
böja sig över för att klappa den, detta kan resultera i att
hunden tycker du är läskig och visar sin sämsta sida, i
bästa fall backar undan, i sämsta fall markerar tydligt.
Visst, det finns en del aussies som är snälla och mycket sociala och verkligen tycker om människor!
Var ändå uppmärksam om barn ska hälsa på din aussie! Små barn har ett sätt som
kan få en aussie att bli misstänksam, speciellt om de inte
är vana med hur barn beter
sig. Lämna aldrig din aussie
utan tillsyn tillsammans med
små barn (det gäller generellt
alla hundar). Det är inte hundens fel om den biter, tänk på Yla gillar Wilma. De är
det.
jämngamla och vuxit upp
Bor aussien i en familj med tillsammans där de skapat
barn så tillhör de flocken och ett ömsesidigt förtroende.

det brukar fungera mycket bra, men här kan också ett
oönskat vaktbeteedende komma fram. Aussien vaktar
sin flock.
Varifrån man ska köpa sin aussie beror på vad du tänkt
att ha den till. Det finns uppfödare som främjar exteriören och det finns uppfödare som mest ser till arbetande egenskaper. Viktigaste är att du tydligt talar om vad
du har för förkunskaper och vad du har för mål med
ditt hundägande. Tyvärr finns det aussies som visat sig
vara allt för tuffa för sin ägare och antingen omplaceras eller avlivas p g a att den visat oönskat beteende i
olika situationer, t ex när barnens kompisar inte blir
välkomnade, vilket är nog så viktigt då en familj väljer
en hund av denna ras, eller ett överraskat vaktbeteende
som man inte räknat med. Det finns också en del unghundar, som visar tendenser att vilja bestämma, vilket
absolut måste hanteras på rätt sätt för att det inte ska
utvecklas till ett problem.
En annan aspekt i valet av en aussie är; har jag den
tiden en aussie kräver? En aussie blir inte lycklig om
den är tvungen att vara separerad från flocken större
delen av dagen, det är en hund som vill känna sig behövd och vill vara med.
Man bör ha ett stort hundintresse om man ska bli en
lycklig aussieägare, detsamma gäller om tonåringen
ska klara av en sådan här hund, det krävs goda förkunskaper och då gills det inte om man "bara" haft hund
hela livet, man ska veta vad träning innebär, man ska
veta vad ledarskapet har för betydelse, man ska kunna
"läsa" hund och förutse situationer, då aussien är otroligt kvicktänkt och snabb i sin handling. En egenskap
vallhunden behöver för sitt arbete.
Övriga ”egenheter” som medföljer en Aussie är:
Bekväm - gillar att sova mjukt, din säng eller soffan.
Överskådar - vill ha utsikt över matbordet, helst på en
egen stol.
Kontrollant - vill veta vad som händer, följer dig hack
i häl, i alla fall med blicken om soffan är för skön.
Observant - du kan inte smyga, inte ens tänka.
Familjekär - tycker om alla i familjen.
Ordningssam - vill ha ordning och hjälper till med
städningen, ruskar mattor, hämtar kläder, plockar upp
från golvet vare sig du ber om det eller ej.
Lättlärd - lär sig snabbt om något gynnar den (mat).
Arbetsmyra - tar det emot så jobbar den lite till.
Matfreak - äter allt utom sallad och inlagd ingefära!
Nyfiken - kan lätt övervinna en ev. rädsla.
Gåslik - hjälper inte att hälla vatten på en aussie, det
mesta rinner av.
Vattendjur, ibland sumpråtta - älskar allt som går att
bada i.
Men...
...då allt stämmer så kan du nog inte hitta en mer allsidig, samarbetsvillig, härlig, rolig och vacker hund att
dela ditt liv med! För det handlar verkligen ordagrant
om

ATT DELA DITT LIV MED EN AUSSIE!
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Hundpromenaden fortsätter i vår!

Cleo,
Cresbo
och Spiro.
Foto: Y.
Höglund

Hej alla promenadsugna!

Marmaduke

Många har undrat om fortsättningen av hundpromenaderna i motionsspåret bakom Scandinavian Kitchen i Haga.
Vi har för avsikt att starta upp igen under April månad och välkomnar så många som möjligt, allt för
att träffa andra hundvänner och för den sociala träningen för hunden som avslutas med en kopp kaffe.
Håll utkik på anslagstavlor, hemsidan o.d. under
Mars månad för vidare info eller kontakta Annika
Franzson på tel. 0292-31055 eller e-post
annika@franzson.se om du undrar över något.
Mvh Annika

Häng med på spännande promenader!

När kommer våren då??? Vi vill ut och gå nu!!!
… tycker tre pudlar i olika kulörter, eller är det inte en förklädd aussie i pudelkostym?
Att göra en pudel - ett känt uttryck, men att klä sig som en
pudel, det är inte lika känt.

Källa: www.unitmedia.com/comics/marmaduke

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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Vi behöver all hjälp vi kan få!
Text: Karin Ström Foto:
Äntligen kommer vi mot ljusare tider, vårgrönskan börjar snart spira och vi kan äntligen ge oss ut
på appellplanen och i skog för att träna och tävla
med våra hundar.
Som ni läste i ” Redaktionen har ordet ” kommer
det att hända mycket roliga saker på klubben under vår och sommar, så passa på att anmäla dig
och din hund till något spännande evenemang.
Om du inte vill tävla så hjälp till istället, det finns
många saker som behöver göras under en tävling.
Och ju fler vi är som hjälps åt
desto smidigare och

under ”Fest i Heby”-veckan.
Ett jätteroligt inslag i vår klubb där det gäller att
samarbeta med sin hund på en festlig nivå! Jag
skrev ett reportage om det i förrförra numret av
RRR-apport då jag och min hund IQ hade deltagit
som tävlande.
Jag beskrev de olika stationerna, vilka som vann
och framförallt vilka som anordnade och hjälpte
till! Läs den i klubbstugan om du inte har nr.3-08.
Något annat ni kan göra om ni inte vill eller har
lust att ställa upp på tävlingar är att skriva till tidningen.

lättare blir det.
Jag har varit skrivare under skydds och lydnadstävlingar, och jag lovar er, att man lär sig mycket.
Man lär sig snart att se när det blir ett snett sättande eller en tam inkallning. Sen när du ska träna
och tävla med din egen hund så vet du hur ett
snyggt ekipage ska se ut...

Redaktionen behöver många fler artiklar att sätta
på pränt.
Skriv om vad du vill... Ja nästan vad du vill i alla
fall...
Väl mött!
Karin S / RRR-apport redaktionen
E-post: hebybkred@hotmail.com

Under spårtävlingar behövs det en hel del människor som hjälps åt, både till spåren och lydnadsmomenten efteråt. Gå kursen som tävlingssektorn
anordnar och bli tävlingssekreterare!
Och inte att förglömma köket! Under varje tävling behövs det hjälpsamma individer i köket.
Hur skulle det se ut om vi inte hade någon som
bryggde kaffe, gjorde sallad eller bredde smörgåsar? De tävlande skulle få gå med tomma magar
under en lång och dryg dag som börjar tidigt på
morgonen och brukar sluta sen eftermiddag.
Så snälla, anmäl er som frivilliga till olika evenemang, en hjälpande hand betyder så mycket!
Ett annat måste för alla med hund är
”Äventyrsstig med hund” i Östa som vi anordnar
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IQ Foto: Chrillphoto

Heby BK läger 2009
Text: Lena Salestedt

Ingen vill väl missa Heby-lägret, som det kallas ute i
landet!?
Under Kristi himmelfärdshelgen anordnas alltid träningslägret på klubben. I år 20 - 24 maj.
Redan på onsdagskvällen startar vi upp för flera dagars
träning för duktiga instruktörer och avslutar söndag
eftermiddag.
Boende löser var och en själva, det går att sova på golvet i klubbstugan om man inte är lättstörd (kan vara bra
att i så fall ta med hundbur), husvagn eller tält. Det
finns även annat boende att hyra runt Huddunge, (se
www.janersgard.se).
All mat ingår, frukost, lunch och middag. Frukostarna
turas grupperna om att göra enl. schema. Likaså med
städning av klubbstugan innan hemfärd på söndagen.
Tänk på att meddela vid anmälan om det är någon mat
du inte tål.

Fullt på parkeringen med bilar och
husvagnar och en särskild, speciell
stämning lägger sig över Blå Mörkret.
Alla bara njuter!
Tänk bara att slippa laga mat under
dessa dagar, bara för det är det värt
att åka på lägret! Gott är det alltid!

I år planerar vi för följande grupper:

Spår - Instruktör: ej klart
Sök - Instruktör: Anders Eriksson
Skydds - Instruktör: Thomas Johansson
Rapport - Instruktör: Torbjörn Johnsson
Mer information om lägret kommer när det är klart på
hemsidan och till den som anmäler sig.
I första hand är lägret till för klubbens medlemmar men
även icke klubbmedlemmar är välkomna men i mån av
plats.
Lägret kostar 500:- för medlemmar och 1500:- för icke
medlemmar (medlemskap ska vara löst senast 31 dec08).

Att ta sig tid för varje hund är särskilt
viktigt för att var
och en ska få ut så
mycket som möjligt.
Alla är engagerade
och hjälps åt.
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Anmälan och
frågor till:

Lena Salestedt
thelma.lena1@tele2.se
0224-610 34
eller

Annica Boström
reko@live.se
0292-714 40

Långa härliga dagar i skogen med
gott fika och gott
om tid för att diskutera träningsmetoder medan hundarna får en stunds
vila. Sedan gör det
ju inget att solen
skiner!

Styrelsen 2009
Text: Yvonne Höglund
Valberedningen har jobbat hårt för att ta fram kandidater, och det är ju inte alltid det blir som de föreslagit efter
ett årsmöte. Årsmötet väljer! Så här blev det till slut, det var inte helt lätt att lösa posterna på bästa sätt men alla
var i alla fall eniga om att lösningen blev till det bästa. Här en kort presentation. Du får gärna höra av dig!
Ordförande

Annica Boström
reko@live.se
0292-714 40, 070-5735566

Vice ordförande

Suzanne Skoglöv
hebybkvord@hotmail.com
070-2990492
Sekreterare

Karin Johansson
hebybksekr@hotmail.com
0224-91330, 070-3668515
Kassör

Gunilla Sundelin
hebybkkassor@hotmail.com
0292-41120
Ledamot

Yvonne Höglund
hebybkutb@hotmail.com
hebybkred@hotmail.com
0292-31122, 070-5760848
Ledamot

Anki Broström
anki1943@telia.com
0292-20022, 0708-588141
Suppleant

Cecilia Deckel
cecilia@hastbiten.se
0735-34 34 79

Suppleant

Margareta Arvidsson
maggan@arvidsson.biz
0292-30493, 070-6057567

Annica är en tidigare ordförande som blivit övertalad att hjälpa
till, ännu ett år. Nu är hon inne på sitt 11:e ordförandeår.
Går alltid i ide vinterhalvåret, men när våren kommer och
koltrasten börjar sjunga kan hon ibland synas träna på planen.
Gillar vadslagningar om tävlingsresultat. Gammal schäferägare,
men tycker de går bättre och valla med Border Collie.
Suzanne är relativt ny i Heby Brukshundsklubb. ”Jag blev medlem under våren 2008 när jag gick valpkursen med vår rottweiler.
Att gå kurs gav mersmak så på hösten deltog vi även i unghundskursen. Detta år ser vi oss inte bara delta i kurser på klubben utan
även i styrelsen”.
Karin har varit ledamot och sekreterare, nu omvald som sekreterare. Har tidigare varit ansvarig för agilitysektorn. Är agilityinstruktör och allmänlydnadsinstruktör. ”Hör av dig till mig om du
vill hjälpa till på tävlingen ”Äventyrsstig med hund” som är vår
härliga sommartävling, öppen för alla med en hund i kopplet.”
Ses med en Samojed och en Border Collie.
Gunilla har varit medlem i klubben sedan 1995, då kullbröderna
Sigge och Emil ( boxerpojkar) införskaffades och skulle bibringas lite hyfs. ”Det är meningen att jag ska försöka sköta klubbens
kassa det här året”. Ses idag oftast med en boxertjej på appellplanen. Är instruktör och även A-figurant på MH och MT.
Yvonne fortsätter som ledamot samt ansvarig för utbildningssektorn och sitter i PR-info. Är en av redaktörerna för tidningen och
hemsidan. ”Hör av dig om du tycker det är kul att skriva, fota och
jobba med bilder. Eller om du vill prata utbildning eller kanske
vara hjälpare på någon av kurserna. Hittar gärna på nya aktiviteter. Har du någon idé?” Är SBK-instruktör samt agilityinstruktör
och ses oftast med ett gäng Aussies i olika kulörter.
Anki sitter kvar som ledamot i styrelsen. Ansvarig för kök– och
festkommittén. Blir jätteglad om du ställer upp någon gång och
hjälper till i köket. Gillar lite ordning, och har lyckats bra under
förra året. Ägare till en vild Parson Jack Russel i sina bästa år och
en Lagotto Romagnolo.
Cecilia även kallad "Cicci" är helt ny i styrelsen men har jobbat
aktivt i tävlingssektorn i flera år där hon har haft hand om tävlingsanmälningarna. Brinner för tävling och är utbildad tävlingsledere och domare. Älskar att träna och tävla med sina schäfrar
Ya-Ya och Ztolle. Hör av dig till Cicci om du är intresserad av att
hjälpa till på tävlingar. Allt från att gå spår, sitta i sekreteriat till
att koka kaffe behöver vi hjälp med.
Margareta är nyinvald i styrelsen och har kontakten med agilitysektorn. Hon har varit med sen klubben startade men var borta ett
tag. ”Jag har haft en tollare och en schäfer. Har nu en tax, en
jämthund och en cavalier king chareles spaniel. Cavaliern tränar
jag i agillity och har varit hjälpinstruktör på agility kurs.”
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Lagar är till för att följas
Text: Karin Ström
Snart är det dags för oss hundägare att koppla våra
kamrater när Mars månad kommer. Då våren är på
väg, snön smälter, tussilago vaknar upp ur sin vintersömn, skogens alla djur gör sig redo att möta sina
kalvar, kid, valpar, kultingar och ungar.

Älgkalven tjuter, försöker komma loss från hundens
käft.
Mannen skriker och springer fram mot hunden och
kalven, får tag på en stor tallgren och försöker slå den
mot sin hund som inte vill släppa greppet.
Till slut får mannen in ett slag mot hundens skuldra
så denne släpper taget om älgkalven... Husse i fråga
tar tag halsbandet och drar hunden därifrån, fort som
benen tar honom.
Schäfern är blodig på nosen och ner över bröstkorgen, utsmetat på den brungrå pälsen. Kalven har en
liten hudbit borta från sin rumpa, inte större än en
fem-krona som tur är...
Chockad tar mannen sin hund därifrån så att ko och
kalv ska få lugn och ro omkring sig.
Det första jag tänkte på när jag hörde talas om historien var hur mannen kunde slå sin hund med en stor
gren! Men vad annat kunde han göra för att få dän
schäfern?

Älgko med två kalvar i trygghet för både lösspringande
hundar och höstens jaktlag. De bor på Gårdsjö Älgpark.
Foto: Y. Höglund

Hur det gick för kalven ifråga vet jag inte för det förtäljer inte berättelsen... Men såret var inte djupt, och
satt på bakdelen så kalven läkte nog snart ihop.

Då är det allra bäst att hålla sina hundar helt kopplade, hur bra lydnad vi än har på dem så kan det bli så
att den stora jaktinstinkten, som de alla innehar, blir
för stark.
Ett skräckexempel hände i början av 90-talet när en
hund som hade god lydnad struntade i sin husses
kommandon att stanna och for iväg till skogs. Han
hade honom så klart lös, han lyssnade ju alltid på
kommandon, tvärvände vid inkallande.
Men nu stod mannen länge kvar och kallade på hunden ( som var en vanlig schäfer ) men den kom INTE.
Han lyssnade efter ljud från skogen, men det var alldeles tyst sånär på fågelkvitter från tall och gran.
Mannen var rådvill, skulle han följa efter in i skogen,
skulle han stå kvar eller skulle han helt sonika bege
sig hem?

Men tänk på att hur bra pli ni än har på er hund... Håll
den kopplad under vår och sommar!

Rätt som det var hördes ett förfärligt dovt och djupt
skri från skogen, mannen fick fart på sin lekamen och
började springa mot ljudet.
Efter så gott som så långt som en kilometer in i skogen fanns en liten glänta och där ser han en älgko
springa runt med uppspärrade ögon och bakåtstrukna
öron. Hennes strupe fylldes av ren och skär ångest.
Framför henne biter mannens schäfer sig fast i en
älgkalvs bakdel, med morrande och blottade tänder.
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En fjolårskalv tittar nyfiket på oss. Ett besök på
Gårdsjö Älgpark kan verkligen rekommenderas! Foto: Y. Höglund. www.gardsjoalgpark.se

Vad menas med koppeltvång?
Mellan den 1 mars och 20 augusti är det lag på att hålla hunden kopplad.
Detta för att skydda viltet och dess ungar. Hunden måste vara kopplad när den vistas i marker med vilt, eller
stå under motsvarande kontroll.
Det betyder att den ska befinna sig intill sin förare och
kunna kallas in omedelbart. Den får inte "löpa lös" som
det står i lagtexten. Strikt
kontroll gäller och omedelSnart är naturens barnkammare igång, där skall inte bar inkallning.
din hund störa. Håll den kopplad!
Älgkalvar på Gårdsjö Älgpark. Foto: Y.Höglund

Naturvårdsverkets tolkning av lagen ”Hindras från att löpa fritt…” är
”Måste hållas kopplad…”, ”Marker” är inte bara skog utan även större parker och grönområden.
Kopplingstvång gäller i fjällen och i skyddsområden t ex skärgården.
Kolla in www.lst.se här får man mer info om vad som gäller för varje län.
Om du i alla fall släpper hunden och någon anmäler dig kan du räkna med
böter eller fängelse upp till 6 månader eller i värsta fall få hunden skjuten av
någon uppretad markägare. Onödigt !

Annica har satt tjänstetecken
på Reko innan hon skickar
Dispens ges till hundförare som ingår i en träningsgrupp och har en ansvarig honom lös ut i skogen för att
SBK-instruktör med under hundträningen. Då måste din hund bära tjänste- leta föremål.
Foto: Nina Grönlund
tecken där bokstäverna ”SBK” syns tydligt.
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UTMANINGEN
Har du en speciell uppgift som din hund kan klara av? Skicka in en beskrivning med bild, om du har,
och utmana klubbens medlemmar! Jobba med era hundar - de kommer att tycka om det!
Har du fler hundar så tränas en i taget, annars blir det konkurrens och jättesvårt för den som ska läras
någonting.
Här kommer en utmaning - Korvapportering!
Detta är inte lätt, speciellt med en mycket matglad aussie som helst sväljer en hel korv utan att blinka.
Här får man verkligen bevis för hur de inlärda kommandoorden apport och loss fungerar. Prova!
Skriv till Redaktionen och berätta hur det gick.

APPORT!
= hålla fast

LOSS!
= släpp korven!

Knepet är att
lära in det
med en fryst
varmkorv!

Hundar är otroligt begåvade och intelligenta varelser.
De är intresserade av omvärlden. De kan lära sig häpnadsveckande saker.
Att hålla dem sysselsatta (med konstruktiva aktiviteter som trick och lekar) håller dem borta från problem.
En uttråkad, energisk hund skapar ofta kaos omkring sig, varhelst han drar
fram, medan en hund som uppskattar positiv uppmärksamhet och har fokus på
sin ägare är en fröjd att umgås med.
Ta dig an träningen med kärlek och respekt. Ha tålamod, slappna av, var kreativ, men viktigast av allt - ha roligt med din hund!
Några tänkvärda ord av Deborah Jones

Människan - hundens Bästa Vän… eller var det tvärt om?!
För att våra hundar ska trivas och växa upp till trevliga individer krävs
av oss att vi lär oss leda och fostra dem rätt, ge hunden en meningsfull
syssla, känna sig behövd och omtyckt, vara en i familjen.
Hjälp barnen att vara en tydlig ledare för hunden.
På våra hundägarutbildningar lär du dig allt detta. Gå på kurs!
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Redaktionen
Text: Yvonne Höglund & Karin Ström
Hjälp oss, vi har inte tiden att jaga materialet till tidningen!!
För att vi som jobbar med att framställa RRR-apport ska få lite mindre att tänka på, att påminna om,
så kommer här en grovplanering om hur året är planerat från redaktionens sida sett.
Vi vill kunna lägga ned så mycket tid som möjligt på att göra tidningen bra och vill inte lägga den
tiden på att jaga er som ska lämna in material. Textmaterialet ska också vara komplett, ert ansvar.
Vill ni ha hjälp med texten så fixar vi det. Alltså kommer ingen påminnelse att gå ut, det blir var och
ens eget ansvar att skicka in sitt material till hebybkred@hotmail.com i god tid. Hör ni inte av er blir
det blanka sidor! (Här skulle det vara info från….) Man behöver inte vänta tills manusstopp, det går
väldigt bra att skicka det tidigare. Har du inget att informera om så meddela det.
Till er som inte har i uppgift att föda RRR-apport med information får mer än gärna skriva bidrag!
Datum nedan i tabellen ”till medlem” är mycket preliminärta!
Nr.1‐09

Datum

Innehåll

Rapport från sektorer

manusstopp
till tryck
till medlem

15‐feb
01‐mar
09‐mar

Verksamhetsberättlese 2008
Verksamhetsplanen 2009
Nya styrelsen ‐ presentation
Kurspresentation vt
Kallelse/dagordning medlemsmöte …
Läger‐annons

Tävling
Utbildning
RUS
Agility

Nr.2‐09

Datum

Innehåll

Rapport från sektorer

manusstopp
till tryck
till medlem

15‐maj
29‐maj
05‐jun

Reportage Lägret
Kallelse/dagordning medlemsmöte …
Äventyr med hund‐annons
Ag‐tävling‐annons
Spårtävl‐annons

Tävling
Utbildning
RUS
Agility

Nr.3‐09

Datum

Innehåll

Rapport från sektorer

manusstopp
till tryck
till medlem

01‐aug
14‐aug
21‐aug

Reportage: Äventyr med hund
Kalender 2010 ‐ bilder sökes
Arbetsfest
KM
Kurspresentation ht
Kallelse/dagordning medl./stormöte
Valberedningen

Tävling
Utbildning
RUS
Agility

Nr.4‐09

Datum

Innehåll

Rapport från sektorer

manusstopp
till tryck
till medlem

15‐nov
29‐nov
07‐dec

Kalender 2010 ‐ försäljning
Preliminärt datum för årsmöte 2010
Preliminärt datum för årsfest 2010
Årets agilityekipage ‐ regler
TÄS ‐ vandringspriser ‐ info
Glöggkväll
KM‐resultat

Tävling
Utbildning
RUS
Agility
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Rasutveckling

Ansvariga för rasutvecklingssektorn
är Mia Olsson och Nina Söderström.
Dem når du via
e-post: hebybkrus@hotmail.com

Text: Mia Olsson
Tänk på att din hund måste genomgå en mentalbeskrivning (MH) innan du får tävla i bruks.
Om du har planer på att tävla och vill anmäla till MH så kan du skicka ett mail till:

hebybkrus@hotmail.com
Vi behöver följande uppgifter:

Namn
Telefonnummer
E-postadress
Hundens registreringsnummer
Mia med Blucky

RUS söker nu fler funktionärer/figuranter som vill hjälpa till på våra MH.
Vill du utbilda dig/vidareutbilda dig till figurant så ta kontakt med oss och anmäl ditt intresse så
snart som möjligt. Flera kurser startar redan under våren.
Till våra medlemmar som redan är figuranter: ett informationsmöte med bl.a. uppdatering av regler
kommer att hållas i mars. Vi hoppas ni kan ta er tid och komma då vi tycker det är viktigt.
GOTT (läs hembakat) fika serveras. Datum blir 10 mars kl.18.30.
Hälsningar
Mia och Nina - RUS-ansvariga
(Om du inte har mail går det bra att ringa tel. 0224-614 17. Alltså i första hand mail-kontakt, var vänlig och respektera
detta. )

Curley Coated
Retrievern - en
allsidig ras med
många förmågor

TIPPI
och Nina…
bakom kameran.
Så småningom
kanske det även
kommer en bild
på Nina, när hon
lärt Tippi trycka
på knappen.
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Verksamhetsberättelsen 2008
Styrelsen för Heby Brukshundklubb får härmed avge följande verksamhetsberättelse för klubbens 17:e verksamhetsår.

Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av:
Annica Boström Ordförande (8)
Mia Bohman Vice ordförande (5)
Karin Johansson Sekreterare (7)
Ulf Sundqvist Kassör (7)
Yvonne Höglund Ledamot (7)
Anki Broström Ledamot (6)
Lena Salestedt Suppleant (6)
Therese Boman Suppleant (8)
Styrelsen har haft 8 st ordinarie styrelsemöten under året. Siffrorna inom parantes anger antalet tillfällen som respektive
styrelsemedlem varit närvarande.
Medlemsmöten
Förutom årsmötet har klubben genomfört tre medlemsmöten 1/4 (13 st), 28/8 (8 st) samt ett stormöte 19/10 (17 st). Efter
att flertalet medlemsmöten varit ganska sparsamt besökta var det väldigt trevligt och se så många nya medlemmar på stormötet, och som aktivt deltog i samtalen och kom med förslag på nya aktiviteter i klubben.
Medlemsantal
Antalet medlemmar var det högsta under 2000-talet 148 st den 31/12-08.

ETT STORT TACK TILL ALLA SOM HAR GJORT EN FIN INSATS I KLUBBEN. UTAN DITT ARBETE HADE VI
INTE FÅTT SÅ BRA RESULTAT.

Tävlingssektorn
Sammankallande: Marie Sverin
Tävlingssekreterare: Cecilia Deckel
Tävlingsledare under året har varit Marie Sverin, Susanne Thornlund, Lena Salestedt och Cecilia Deckel. Där det har varit
möjligt har våra egna domare Göran Haweé, Marie Sverin och Cecilia Deckel dömt. Sekreterare under tävlingarna har
varit Gunilla Sundelin, Cecilia Deckel, flera av klubbens medlemmar har varit med och hjälpt till i sekretariatet.
Vi hade till Söktävlingen den 20 april gjort en ny bana som gav bra utslag. Tävlingen genomfördes utan några problem
med 5 deltagare, och alla var nöjda och glada.
Den 8 juni stod vi åter som arrangör för DM i skydds. DISTRIKSMÄSTARE blev Jimmy Andersson med Kargalandets Ztolle. Även i år fick vi många anmälningar och stor uppskattning.
Under två mycket varma dagar, 5-6 juli avverkades den stora spårtävlingen, till vilken vi fick över 100 anmälningar. Med
de resurser vi har kunde vi bara ta emot 2 gånger 15 spårhundar. Även appellklasstävlingen var full tecknad.
På lördagskvällen genomfördes en mycket trevlig grillkväll för alla tävlande och funktionärer som ville vara med.
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Vi har under året anordnat två Lydnadsprov. Den 27 april fick vi 20 startande och den 21 september fick vi endast tävlande till klass1, 9 st.
Vid samtliga tävlingar har prisbordet varit fyllt med priser ifrån våra sponsorer vilket varit mycket uppskattat.
De flesta tävlande har varit mycket nöjda med upplägget. Vi har haft många anmälningar till spår och skyddstävlingen.
Klubbens medlemmar har gjort många fina insatser under tävlingsdagarna.
SM
Västmanlandsdistriktet stod i år som arrangör för SM i bruks och IPO. Platsen var Mälarö Camping i Västerås. Heby BK
var en av klubbarna som var delaktig i detta arrangemang, vi hade huvudansvaret för skyddset tillsammans med Västerås
BK. TL i lydnad Cecilia Deckel och TL för planarbete Marie Sverin. Det var även personal på andra platser under arrangemanget som kom från Heby BK
Vi har under sista delen av året startat en Tävlingsekreterarkurs med 6 deltagare, lärare Cecilia Deckel, kursen avslutas
under våren.
Klubbmästerskap
Lilla Lydnads KM
KM i Lydnad 4 oktober. En dag med fint väder och mycket folk nere på klubben.
1:a Hans Westman med Valle och 169 poäng,
2:a Eva Joelsson med Tyra 165 poäng och
3:a Karin Johansson med Nelly 163 poäng.
4:a Gunilla Kornberg med Våfflan,
5:a Lisa- Marie Ekbom med Lexi,
6:a Nathalie Ekbom med Billy.
Stora Lydnads KM
1:a Yvonne Höglund med Ascii på 6,50 poäng,
2:a Therese Boman med Flashi på 5,71 poäng
3:a Michael Isberg med Nessie på 5,30 poäng.
Lilla Bruks KM
KM i Bruks 5 oktober. En dag med hällande regn och ingen publik. Men vi som var där uppskattade värmen och lunchen
mycket.
1:a Michael Isberg och Doorkeepers Diamond in Darkness 240 p
1:a Marie Sverin och Gråmanns Kira 240 p
Stora Bruks KM
1:a Therese Boman och Flashi 8,20
2:a Lena Söderlund och Maffia 7,77
3:a Yvonne Höglund och Yla 5,82
KM i Agility
1:a Yvonne Höglund och Yla
2:a Nathalie Ekbom och Billy.
3:a Cissi Eriksson och Lula.
Vandringspriser:
F 16:s VP/ Bästa Appellklasshund Marie Sverin Gråmanns Kira
Bästa Lägreklasshund Cecilia Deckel Kargalandets Ya-Ya
Bästa Högreklasshund Lena Söderlund Kurants Maffia
Bästa Elitklasshund Cecilia Deckel Kargalandets Ya-ya
Korabos Officers VP/Bästa Spårhund Cecilia Deckel Kargalandets Ya-ya
Ockels Retas VP Bästa Spårtik/Cecilia Deckel Kargalandets Ya-ya
Mesta Bästa Brukshund 2008
1. Cecilia Deckel Kargalandets Ya-Ya 31p
2. Jimmy Andersson Kargalandets Ztolle 24p
3. Lena Söderlund Kurants Maffia 23p
4. Therese Boman Blue wingfire´s miss Flash dance 17 p
5. Marie Sverin Gråmanns Kira 8p
Årets Agilityekipage
Ida Samuelsson med hund Mio 48 p.
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Mesta Bästa Lydnadshund 2008
1. Yvonne Höglund Windedos Ascii 10 p
2. Cecilia Deckel Kargalandets Ya-Ya 3p
2. Therese Boman Blue wingfire´s miss Flash dance 3p
3. Hans Westman Evallens Black Wincent 2p
4. Michael Isberg DoorKeepers Diamond in Darkness 1p

Utbildningssektorn
Sammankallande: Yvonne Höglund
Allmänlydnadsinstruktörsutbildning startade i okt 2007 i klubbens regi med Annica Boström som lärare och Yvonne Höglund som medhjälpare med examination den 12 april 2008.
Klubbens nya instruktörer är Carolina Pettersson, Karin Johansson, Karin Ström, Susanna Tahvanainen, Eva Joelsson,
Therése Boman.
KURSER
Vårterminen började med ett upptaktsmöte den 7 april, c:a 80 st har deltagit i klubbens kursutbud, som har varit:
1 st valpkurs instr. Sanna Tahvanainen och Carolina Pettersson
1 st unghundskurs instr. Karin Johansson och Therése Boman
2 st allmänlydnadskurser instr. Karin Ström, Eva Joelsson, Marie Sverin och Yvonne Höglund
1 st ung med hundkurs instr. Mia Bohman och Carolina Pettersson
Höstterminen började med ett upptaktsmöte den 17 augusti, sen startade
1 st valpkurs/allmänlydnadskurs instr. Karin Ström och Eva Joelsson
1 st fortsättningskurs för dem som gick vårens unghundskurs instr. Karin Johansson och Therése Boman
1 st unghundskurs instr. Lena Salestedt
1 st från start till målkurs startades och fortsätter våren –09. Instr. Marie Sverin medhjälpare Sanna Tahvanainen
ÖVRIGA AKTIVITETER
Föreläsning den 23 januari, ”Hunden & vargen samt språk & signaler”, föreläsare var Sandra Ohlsson.
Föreläsning den 31 januari, ”Analysera hund, uppfostran och ledarskap”, föreläsare var Bengt Rödseth. Detta föredrag var
i första hand en del av allmänlydnadsinstruktörsutbildningen.
Informationsträff den 29 mars, ”Hund för alla”, i samarbete med Studiefrämjandet, föreläsare var Björn Pettersson.
Examination den 12 april för 6 allmänlydnadsinstruktörer., klubbens nya godkända instruktörer är
Carolina Pettersson, Therese Boman, Karin Johansson, Karin Ström. Eva Joelsson och Sanna Tahvanainen.
Under våren gick 1 st Rallylydnadsinstruktörsutbildning.
Föreläsning i slutet av augusti, ”Första hjälpen för hund”, föreläsare var Blå stjärnan representant.
Föreläsning den 16 oktober, ”Stress & Aggressioner”, föreläsare var Sandra Ohlsson.
Föreläsning den 27 november, ”Mentalitet”, föreläsare var Jan Gyllensten.
I norra delen av kommunen har hundpromenader anordnas av Sanna Tahvanainen och Annika Franzson.
”Prata hund” kväll hölls 10 december, medverkande instr. Lena Salestedt och Marie Sverin.
TRÄNINGSGRUPPER
Instruktörerna har under året inbjudits att delta på träning i tävlingslydnad under sensommaren/hösten, instr. Yvonne Höglund och 1 heldag med brukslydnad/tävlingslydnad den 11 oktober instr. Heléne Elgemyr.
Träningsgrupper har varit aktiva i skydds, spår och sök.
Under januari - mars, 6 söndagskvällar á 3 tim, hyrdes Fnysinge ridhus för träning i agility, lydnad och skydds.
STUDIEFRÄMJANDET
All utbildning under året har bedrivits i samarbete med Studiefrämjandet.
Onsdagsträning: Allmän träning har varit öppen för medlemmarna på onsdagskvällar från mars till oktober. Mestadels har
det funnits en instruktör på plats.

Lägerkommittén
Sammankallande: Lena Salestedt
Övriga kommittémedlemmar: Mats Lund och Annica Boström
Traditionsenligt genomfördes även i år en träningshelg av och för klubbens medlemmar och instruktörer. Icke medlemmar
i mån av plats. Totalt var vi ca 30 personer samlade under Kristi himmelfärdshelgen på klubben.
Grupperna i år var skydds, spår, sök. Till hjälp under helgen hade vi Anders Eriksson, Botkyrka BK i söket, Martti Latvala
från Fagersta BK i Spår och Stefan Ryder från Piteå BK tog hand om skyddet.
Agillityn blev inställd på grund av för få anmälda.
Årets kubbturnering vanns av sökgruppen, hundracets vinnare blev för andra året i rad Casper med husse Olle Norman.
En mycket lyckad och uppskattad helg.

Rasutvecklingssektorn
Sammankallande: Maria Olsson
Övriga kommittémedlemmar: Nina Söderström, Michael Isberg, Lena Söderlund och Mats Lund.
Under våren gicks materialet till MH igenom och förnyades delvis. Lena Salestedt sydde nya spökdräkter och cape till
avståndsleken.
Under året har 7 MH:n anordnats. 39 hundar har beskrivits och alla har fått resultatet "känd mental status". 2 hundar har
fått avbryta på beskrivarens begäran pga rädsla. 8 olika raser har beskrivits och flera funktionärer från Heby BK har ställt
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upp som figuranter, somliga flertalet gånger.
RUS undersöker möjligheten att införskaffa en "el-hare". En sådan skulle underlätta för figuranterna i deras arbete.
RUS tackar alla som hjälpt till. Det är tack vare er som vi kan redovisa ett sådant strålande ekonomiskt resultat. Utan er
hade vi fått betala fler figuranter utifrån, vilket hade lett till en lägre vinst för klubben.

PR/Info sektorn
Sammankallande: Therese Boman
Klubben har marknadsfört sig genom att anordna en Äventyrsstig i Östa under Fest i Heby-veckan. Dit kom människor
från både när och fjärran. Det var både en trevlig och lyckad dag. Uppsala Nya Tidning var på plats och gjorde ett reportage. Även en Prova på Agility-dag anordnades under Fest i Heby-veckan och som vanligt hade vi vår stora Spårtävling på
klubben.
Klubben har även haft annons i Harbobladet. Christer Bäckström, Chrillphoto har fotograferat våra hundar så att vi i år får
en extra fin kalender som Yvonne Höglund har lagt ner ett fantastiskt jobb med att göra.

Redaktionskommittén
Ingen sammankallande, följande har ingått:
Karin Ström, Yvonne Höglund och Michael Isberg
Yvonne och Karin har fortsatt sitt arbete med tidningen även detta år. Tidningen har utkommit med fyra nummer, till vilka flera medlemmar har bidragit med material.
Michael Isberg har varit webb-master. Hemsidan har utvecklats, förbättrats, förnyats samt lagts under SBK:s webbhotell.
Från och med den 8 februari då nya sidan sjösattes har Heby BK:s hemsida haft drygt 2200 besökare.

Köks- och festkommittén
Sammankallande: Anki Broström
Anki har ansvarat för inköp och ekonomi samt med hjälp av framför allt Marie Hammar Sandström tillverkat och serverat
läckra mackor, soppor och sallader vid klubbens olika evenemang.
Maj Norgren, Monica Westerberg mfl har också dragit sitt strå till stacken med handräckning i köket vilket tacksamt mottagits av ”kökschefen”. Själklart har köket bidragit till klubben positiva resultat.

Agilitykommittén
Sammankallande: Mia Boman
Vi började året med tema dagar i agility för Sanna Backnor.
17-18/2 8 deltagare. Den 5/4 hade vi tema dag för Anki Juthberg 7st deltog.
Vi hade 4st inplanerade tränings tävlingar den 29/5 26/6 7/9 med ca 6 - 10 deltagare varje tillfälle
Den sista träningstävlingen 26/10 blev inställd.
Vi deltog i Fest i heby veckan med Äventyrsstig i Östa och en prova på kväll i agility på klubben.
4/10 hade vi KM.
Vi har även haft två agility kurser under året.
Med Anki Zoo’s hjälp har klubben köpt 2 st balansagilityhinder till ett bra pris. Flera andra företag, såsom Västerbo, Statoil i Heby samt Reilers har köpt reklamplats på hopphinder. Roger Franzson har med sitt snickerikunnande byggt 10
hopphinder.
Klubbens sponsorer
Samarbetat med oss har: Intervet AB, Transfer Print, Tass IT, OKQ8 Heby, Statoil i Heby, B.Helgessons Skog & Fritidsprodukter, Gunnars Hund & Katt, Anns Hårbod, Trimkompaniet, Sportringen, Nosar & Mular, Gravyr & Skylt, Brukshundscenter, Annelis Målarstuga, Aktiva Upplevelser, Nytt & Nött, Hårateljén, Hälsokraft, Johanssons Elektriska, Granngården i Sala, Olssons Frisörer, Ullmax; Fribbans Närbutik i Östervåla.
Under året 2008 har företag skänkt priser till klubben som har resulterat i väldigt fina prisbord på våra tävlingar så att alla
fått pris oavsett placering.
Ett stort Tack till alla. Företagen som har sponsrat har namngivits i klubbtidningen och/eller länk på hemsidan som tack..
Tack till er. Företag som ger oss medlemmar rabatt när vi handlar hos dem är: B. Helgessons Skog & Fritidsprodukter,
Candystore (när vi handlar till klubben).
Sammanfattning
Medlemsantalet har även i år ökat lite grann. Vår klubb behöver verkligen nya friska fläktar, så varmt välkomna. En stor
anledning till att vi åter fått nya medlemmar är att kursverksamheten har ”blomstrat ”. Klubben har kunnat erbjuda alla
våra medlemmar många olika kurser och spännande föredrag.
Ingen handförsäljning av Bingolotto har skett under året, men det finns några prenumeranter som på det sättet stöder klubben.
Bingolottos Julkalender såldes i 240 exemplar till jul, vi hoppas ni har fått stora vinster.
Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till alla markägare och jakträttsinnehavare som låter oss utnyttja era marker. Utan
er hade vi inte kunnat anordna de tävlingar, träningshelger och träningar som genomförts under året. Vi hoppas på ett fortsatt gott samarbete!
Styrelsen för Heby Brukshundklubb januari 2009
Annica Boström
Mia Bohman
Yvonne Höglund
Anki Broström

Karin Johansson
Lena Salestedt
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Ulf Sundqvist
Therese Boman

KALLELSE TILL MEDLEMSMÖTE
Torsdag den 16 april kl. 19.00 i klubbstugan

DAGORDNING
1.

Mötet öppnas

2.

Val av ordförande och sekreterare för mötet

3.

Fastställande av röstlängd

4.

Val av 2 st justerare, tillika rösträknare

5.

Mötet stadgeenligt utlyst

6.

Godkännande av dagordning

7.

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

8.

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

9.

Övriga frågor.

10.

Mötet avslutas.

www.bingolotto.se

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

