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Heby brukshundklubbs medlemstidning
I detta nummer kan du bl a
läsa om:
Sök-feber på Heby BK
Knepet om hur du får hunden att sluta dra i kopplet.
SoiDog i Thailand, ska du
resa dit så packa hundgrejor!
Rapport från sektorerna.
Glöggkvällen.
Julklapp från klubben.
Och mycket annat!

Heby BK:s kalender 2010

God Jul och Gott Nytt År!

Läs RRR-apport i färg på webben, besök hemsidan ofta så du inte missar något kul.

www.hebybk.se

Styrelse och övriga funktionärer 2009

Verksamhetsplan 2009

Ordförande

Annica Boström

Januari
Februari

Vice ordf
Kassör
Sekreterare

Suzanne Skoglöv
Gunilla Sundelin
Karin Johansson

Ledamot

Yvonne Höglund
Anki Broström
Cecilia Deckel
Margareta Arvidsson

0292-714 40
0705-73 55 66
070-2990492
0292-411 20
0224-913 30
0703-66 85 15
0292-311 22
0292-200 22
0735-34 34 79
0292-304 93

Revisor

Ulf Sundqvist
Eva Sundqvist

0292-440 04
0292-440 04

Revisorsuppleant

Maud Stavenor
Merja Runeklev

0292-300 56
0224-306 05

Juni

Lena Salestedt
Michael Isberg
Lena Söderlund

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

Juli

Tävling

Marie Sverin

0292-509 23

Utbildning

Yvonne Höglund

0292-311 22

Lärare

Annica Boström

0292-714 40

Suppleant

Mars
April

Maj

Valberedning
Sammankallande:

Augusti

Instruktörer

Allmänlydnadsinstruktörer

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

Oktober

November
December

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

Carolina Pettersson

0706-73 79 42

Karin Ström

0224-306 24

Eva Joelsson

0292-400 47

Sanna Tahvanainen

0292-310 33

A-medlem

0224-913 30

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.

Karin Dahlgren
Camilla W
Mia Fornesten
Agility instr.

September

12
14
15
23
3

Karin Johansson
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

Malin Enberg
Nathalie Ekbom

Rasutveckling

Mia Olsson

0224-614 17

Kök & Fest

Anki Broström

0292-200 22

PR/Info

styrelsen

Webbmaster

Michael Isberg

0292-311 22

Redaktionen

Karin Ström

0224-306 24

Yvonne Höglund

0292-311 22

Anki Juthberg

0224-180 61

Välkommen!

Medlemsavgifter 2009
Helbetalande 390 kr

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
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.hebybk.se
Antal medlemmar är ca 160 st.

11 Februari - Årsmöte: kl. 19.00
(dagordning skickas ut separat)
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Klubbstugan
Blå Mörkret

Redaktionen har ordet
Text: Yvonne Höglund
gan i skogen. Tack Marie för att du år efter år
orkar fixa mat och dricka samt jättefin dukning!

Hej alla medlemmar och alla andra som kanske får
nöjet att läsa vår tidning!

Under senaste halvåret har diskussioner gått
angående vår klubbstuga, det började i juni
när skyfallet kom då utomhuslampan stod
och sprakade och blixtrade för att till slut dö helt och
hängrännorna som sprutade vatten överallt än nedåt.
Efter påtryckning till vår hyrsevärd om att stugan behöver en översyn utan att något hände har irritationen
ökat samt fixarlistan förlängts.
Hela hösten har utomhuslampan varit död, även andra
lampor vägrar att fungera trots lampbyten och att låsa
dörren för att sedan i bäcksvart mörker leta sig fram
till bilen, är inte lätt och halvt livsfarligt blev det då ett
av stegen på trappen gått sönder. En stuggrupp har
tillsatts för att enbart sköta kontakt och uppföljning
med vår hyresvärd.
Året på klubben har varit ganska aktivt med
tävlingar, kurser, MH, onsdagsträningar, med- En altan står på vår önskelista liksom en värmepump.
Vi kräver inte detta utan är beredda att hjälpa till med
lemsmöten, arbetsfest, träningsgrupper, grillkväll, föredrag och kvar har vi egentligen bara glögg- arbetet.
kvällen. Den får ni inte missa, det var jättetrevligt förra Tänk om vi kan få in en luftvärmepump redan nu i vinter och altanen färdig och invigning i samband med
året. Vi har nya arrangörer i år, det är roligt att det är
KM:et, som nästa år sker andra helgen i juni (boka in
olika medlemmar som gör glöggkvällen, se sid 21.
helgen redan nu i din kalender), samt grillfest.
Är du dessutom snickarkunnig får du gärna anmäla dig
Kalender 2010 har precis blivit färdig och
till stuggruppen som får hålla i ett ev. altanbygge.
skickats i väg på tryck, ska bli spännande och
Skicka ett mail och berätta vad du kan eller har för
se resultatet. Jättefina bilder på era hundar!
Kul var också att ta bra bilder från kalendern och göra kontakter, till hebybk@hotmail.com
välkommen- och placeringskort till arbetsfesten, 24
olika hundar var inga problem att få ihop. Alla fick dra
Hoppas du kommer på Glöggkvällen, släpp
ett välkommenkort med en hund på baksidan, sedan
julstöket hemma och ta hunden och smit iväg
fick man klura ut vad hunden kunde heta och leta efter
en stund. Vill du ta med familjen eller en
namnet på bordet, vända på kortet och jämföra om det
granne så är de hjärtligt välkomna de med!
var samma hund som på kortet man dragit, lite klurigt
för många. Jag var ändå ganska snäll och tog bara med Om vi inte ses då
en Riesenschnauzer, det hade blivit alldeles för svårt
så önskar vi i remed 4-5 olika riesen. Lättare var det med aussierna, 5 daktionen en riktigt
olika fanns på korten, men sedan ser de ju rätt olika ut. trevlig och
Namnen var inte lika lätt. Schäfrarna var det lite svårt GOD JUL och ett
med, t o m för ägarna själva. Lättast var nog Wilma,
GOTT NYTT ÅR!
Parson Russeln som tydligen alla känner till.
Arbetsfesten var annars trevlig med god mat och
dryck, kul att prata och umgås med klubbens medlemmar under andra former än på appellplan eller på ryggJaha, så har hösten nästan gått och vi närmar
oss vintermånaderna. Inte kan man väl klaga på
att det varit kallt heller, tyvärr, för det vore
bättre än allt detta grus och denna lera under alla hundtassar. Det märks tydligt av rasslet i damsugarens rör.
Snart blir det ändå kallt och vitt i alla fall, det kommer
vi nog inte ifrån, förhoppningsvis lite lagom vinter i år.
Så där lite lagom så att man kan komma ut i skogen
utan att köra fast. Och inte för kallt, lite lagom temperatur, -1 till -5, gärna sol och lagom vind, då kan man
vara ute några timmar, ta med sig grillen, korv & bröd,
och så massa hundträning, en helt perfekt dag i skogen, tänk vad lagom är bra!

Trevlig läsning önskar vi i redaktionen;
Nästa Manusstopp
15 Februari!!

Karin, Yvonne
& Anki
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E-posta eller ring oss!
hebybkred@hotmail.com
Karin Ström tel. 0224 - 306 24
Yvonne Höglund tel. 0292 - 311 22
Anki Juthberg tel. 0224-180 61

Ordförande har ordet
Ordförandeordet.
Jag avslutar alltid med ... har DU ris eller ros, hör av
Dig, men de är ALDRIG någon som hör av sig, men så
till förra tidning så hann jag inte skriva i tid, hade
främmande, kamrater som var här och tränade, och sen
blev de inget skrivet.... så som ni kanske noterade så
stod de ingenting, bara "ris eller ros".
Och kan Ni tänka, då blev jag uppringd....
"De var ett kort och bra ordförandeord DU skrivit"
De var öppningsfrasen.... Äntligen tänkte jag..... när
man inte skriven någonting..... DÅ !!
Vad kan de betyda....??
Kom i håg kära läsare, man behöver lite "mothugg"
synpunkter ....för och tycka att de är kul och hålla på.
Så hör av Er!!
Nu till hundverksamheten
Hundsporten är ju fantastisk, så mycket kul man kan
ha mer än och bara träna HUND !
Nu har, ja för ett tag sen årets höjdpunkt varit, d.v.s.
SM, som i år gick av stapeln i Falkenberg.
Och dit måste jag ju åka, jättekul och träffa kamrater
som man bara träffar 1 gång per år.
Där var Asbjörn och Finn från Norge, och Ole från
Danmark, och så Torvald från Island. Ni kan ju tänka
hur "nordiska" vi var när vi satt och åt!
Att åka till SM är bara ett "måste, och efter och ha läst
i Halland Nyheter den 1 september, är jag inte ensam
och tänka så.
Så här stod de i tidningen.
"SM-deltagare körde falskskyltat"
En 52-årig kvinna från Sörmland som besökte Falkenberg i samband med helgens stora hundtävling,
hade två olika registreringsnummer på sin bil.
När polisen hittade bilens korrekta nummer visade
det sig att den har körförbud på grund av skatte-

Annonspriser:

skuld. Den hade dessutom dubbdäck.
Men att ta sig till SM är väldigt viktigt för många!
Campingplats för nästa års SM är redan bokade.
Sen åter till klubbnivå, så har nu vår "arbetsfest" varit,
de är den festen som alla kan komma
till och äta och dricka helt utan kostnad , bara för att
man gjort en insats för vår klubb genom att ha
hjälp till vid någon av våra tävlingar.
Om vi hade trevlig................ JA de hade vi!!!!
Jättegod mat, roliga samtal, ja allt var toppen!!
Tack Marie, sammankallande i tävlingskommittén.
Nästa viktiga "punkt" för vår klubb är årsmötet, kom
på det och berätta vad vår klubb ska jobba för!
Till dess fortsatt och träna, kom på glöggafton!

God Jul och Gott Nytt Hundår!
Annica
Ros eller ris, hör av Dig!
e-post reko@live.se

Helsida 350:Halvsida 200:Limpa
100:-

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 sid 3) för mer information ang. annonsering i klubbtidningen. Passa på att boka annons för hela året (4 nr.) och betala för 3. Detta måste göras
senast 15 februari 2010. Vi hjälper dig med att göra annonsen!
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Hundmassage
När vi var klara var det
tyst och lugnt, mycket
trötta hundar och nöjda
mattar.

Äntligen blev massagekvällen av, i våras
fick vi tyvärr ställa in
men nu var vi 8st
glada mattar med
hundar, som fick prova på hundmassage.
Det var olika raser
stora som små.
Monica började med en stunds teori och visade
sedan på sin hund Britta,
hur vi skulle massera de
olika musklerna och var de
satt på hunden.
Med några muskelgrupper i
taget började vi sedan massera våra egna hundar bit
för bit.
Det var lite svårt för hundarna att slappna av och det
blev lite oroligt och gnälligt
i början men ju längre vi
höll på desto lugnare och
mer avslappnat blev det.

Vi som var med var:
Margret & Coffie,
Anna & Birk, Nathalie
& Billy, Lisa Marie &
Lexi, Annakarin & Cordi, Yvonne & Nessie, Rita
& Zodiak, samt Margareta & Jänta.
Och så vår instruktör Monica och hennes medhjälpare, labradoren Britta.
Tack Monica för en
lärorik kväll!
/Maggan Arvidsson
Som också tog bilderna.

MÖKLINTA HUNDCENTER
vid Prästgårdslogen
Rehabilitering med nytt vattenlöpband
Vibrationsbehandling
Massage

Öppettider:
tisdag- fredag 16.00-18.00,
lördagar 11.00-14.00

Halla foder både
för hund och katt

Tiderna kan ändras.
För närmare info om öppettider
samt tidsbeställning
073-8244175

Back on Track för
hundar, människor
och hästar
Butik med stort sortiment av hundartiklar
Välkommen önskar
Monica Tydén
Certifierad hundfysioterapeut
Diplomerad hundmassör
Peder Norman
Leg.naprapat
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Rasutveckling
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 din hund till MH så ska du kontakta rasutvecklingssektorn RUS.
Vi behöver följande uppgifter:

All kontakt med RUS sker via

Namn
Telefonnummer
E-postadress
Hundens registreringsnummer
Stort TACK till alla funktionärer som ställt upp med
tid och engagemang och på så sätt bidragit till att
Heby BK kunnat anordna 7 MH:n under året.
Ni är alla GULD värda!
Jag vill också passa på att meddela
att jag, Mia Olsson, nu avgår som
RUS-ansvarig.
Jag har haft den här posten i 2 år
och lämnar nu efter till andra entusiaster.
Nina Söderlund som varit delansvarig under 2009 kommer att stanna
kvar inom RUS.

hebybkrus@hotmail.com

Är DU intresserad av rasutveckling?
Om du är intresserad av att utbilda dig till figurant
eller vill hjälpa till med att arrangera MH eller bara
har frågor om rasutveckling så ska du höra av dig till
Nina. Hon nås lättast via e-post.

GOD JUL och
GOTT NYTT ÅR!

/Mia Olsson

Valberedningens jobb pågår med att ta fram kandidater till kommande års styrelse.
Flera namn på kandidater behövs.
Valberedningen består i år av Lena Salestedt som är sammankallande, som till sin hjälp har Michael Isberg och Lena Söderlund. Det är till någon av dem du ska höra av dig om du känner att du kan
tillföra klubben något bra och är villig att ev. ta en hedersam plats i styrelsen eller om du har någon
annan på förslag som vill och skulle passa. Flera av årets styrelseplatser ska väljas om. Det är viktigt för klubbens utveckling att styrelsemedlemmarna byts ut och att nya medlemmar kommer till
med nya friska idéer.
Ring och prata med någon av dessa, det betyder inte att du genast står på listan, alla idéer är
välkomna!
Lena Salestedt tel. 0224-610 34
Michael Isberg tel. 0292-311 22
Lena Söderlund tel. 0292-303 31
Och du, det är inte i egenskap av att vara en duktig hundförare man gör ett bra jobb i styrelsen!
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Utbildning
Hej alla!
Nu är det dags för vintervila… eller är du en sådan där
träningsfanatiker som tränar året om? Jag är nog lite
av en sådan fast jag tränar olika saker olika årstider.
Det är ju faktiskt roligare med träning i skogen då man
slipper mygg, ormar och annat kryp, speciellt då man
figgar för sökhundar.
Även om man gärna vill träna lika mycket så finns det
ju begränsningar för oss som måste vara ute, och då
blir det en automatisk viloperiod som alla mår gott av.
Det gäller dem som tränar hårt under året och ofta har
tävling i sikte, men vardagsträningen går inte i ide,
den träningen sker ju varje gång vi tar ut hunden på
promenad, eller?
Att träna sin hund är färskvara, det betyder att om du
inte tränar din hund så minskar hundens kunnande
vartefter, så fortsätt träna! Läs Ankis artikel (sid 2223) om detta med att gå fint i koppel, den är bra! När
du läst den så förstår du detta med att varje promenad
är ett träningstillfälle.
Under höstterminen höll jag tillsammans med Karin
Johansson i unghundskursen. 8 st kom från ”min”
valpkurs i våras plus 2 nya medlemmar anmälde sig.
Speciellt roligt var det att alla 8 från valpkursen ville
fortsätta kursen tillsammans så jag fick följa deras
unga hundar vidare i livet.
Vi la upp kursen på 8 tillfällen och 3 av dessa var vi i
skogen. De fick prova på sök, spår och sista tillfället
blev det uppletande och budföring. Glädjande nog så
denna sista gång fick vi bekräftelse på det vi tjatat om
hela kursen, lär dig och din hund att leka tillsammans,
var en resurs för din hund, det bygger hela ert samspel
på, det fick vi bevis på, det hade alla lärt sig.
Alla har varit så entusiastiska och duktiga så det var

Anneli och Dolly kollar in
Karin som lägger ut föremål i uppletanderutan.

Zeb förstod uppgiften och
tyckte nog att detta var hans
grej.

Karin förklarar för Thomas och Wilma vad det
hela går ut på.

riktigt roligt att ha denna kurs.
Både Karin och jag gillar att vara i skogen och träna
hundar och man kan inte hitta finare skog än i Östa.
Två av deltagarna blev så intresserade av söket så de
hoppade in i klubbens nybörjargrupp och har sedan
dess tränat mycket flitigt. Duktiga hundar har de också, ska bli riktigt roligt att se vad det blir av dem.
En lydnadsklass 1-kurs har Margret Berggren Hjalmarsson haft. Marie Sverin har haft bruks appell/
lydnads klass 1-kurs och har avverkat halva kursen,
den fortsätter efter nyår med en förhoppning om att
deltagarna ska komma ut och tävla i vår. Camilla Widén och Karin Dahlgren har haft valpkurs. Mia Bohman och Carolina Petterson hade en mixad agility och
rallylydnadskurs.

Utbildningssektorn utökas fr.o.m nästa termin med
Margret Berggren Hjalmarsson, det ska bli skönt att
bli lite avlastad. Kanske någon mer vill vara med?!
Utbildningen är ju en så viktig sektor och vi ska försöka ha ett brett utbud av kurser samt ha som mål att
kunna ge plats till alla som vill gå. Tyvärr blev det
ingen allmänlydnadskurs i höst vilket jag hoppas på
ska kunna bli till vårterminen.
Temadagar har vi också haft några, en i sök som jag
hade i början av sommaren och en temadag i uppletande som Cecilia Deckel haft under hösten.
En temadag ska vara som en liten provsmak av vad t
ex en av bruksgrenarna handlar om. Under en temadag
hinner du och din hund både få prova på samt få en
teoretisk lektion i ämnet.
Alla klarade att få sina hundar
att tycka om att leka. Charlotte /Yvonne Höglund (även foto)
Vi samarbetar med

kampar med Leja.
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Tävling
Hej på er!
Med anledning av att Brukshundklubben inte kommer att ge ut en Tävlingskalender ihop med nr 6 av Brukshunden, enligt mitt tycke mycket dåligt. Så har jag tryckt upp några exemplar av Tävlingskalendern (Bruks och
Lydnad). Lägger dessa i klubbstugan.
Det är bara att säga till så kan jag trycka upp flera.
Tänk på att din anmälan ska vara korrekt ifylld och arrangören tillhanda 3 veckor (pengarna också). För att den
ska vara giltig.

Vandringspriser
Nu är det dags att söka. För dig som tävlar för Heby Brukshundklubb.
Priserna delas ut på Årsmötet!
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 2009
Mesta Bästa Lydnadshund 2009

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

Glöm inte att skicka in dina tävlingsresultat och tävla om de fina vandringspriserna! Absolut
senast 2009-12-31 till tävlingssektorn e-post: marieteams@hotmail.com
/Marie

Platsannons
Vi söker dig som inte vill ha lön för mödan. Gillar tävlingar och har tid att avsätta för Heby Brukshundklubb.
Tävlingskommittén behöver bli fler deltagare.
Är du intresserad och har frågor kontakta:
Marie Sverin 0292-509 23, 0763 463 692 eller marieteams@hotmail.com

Har du och din hund lyckats riktigt
bra?
Eller din klubbkompis?

GRATTIS
till

Marie & Kira

Skicka in bild och info så kommer det ut
en grattisannons i tidningen.

Som tävlat lägre klass
SÖK på Sala BK med
fina poäng och blev uppflyttade! Lycka till i
högre till våren!
/Red.

Skickas till redaktionen:

hebybkred@hotmail.com
/Red.

Foto: Y. Höglund
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Agility
2009 års KlubbMästare i agility är

GRATTIS!!
Foto: Y. Höglund

2:a Yvonne Höglund & Ascii
3:a Yvonne Höglund & Yla

Hopp & skutt resultat:
Klassen som alla kan delta i och använda
så mycket hjälp som behövs för att ta sig
runt banan.
Vann gjorde Mia Bohman & Wilma
2:a Nathalie Ekbom & Billy
3:a Maggan Arvidsson & Jänta
Tyvärr meddelade Anna Raud Jansson i höstas att hon inte kan vara ansvarig för agilitysektorn längre.
Vi hälsar nu två nya ansvariga välkomna och lycka till! Så här presenterar de sig:
Vi har som mål att ta vara på de aktiva agilitymedlemmar vi har och se till att anordna kurser, träningshelger/
dagar osv för att dom ska hålla intresset uppe och förbli aktiva. Lätt att lessna, eller "köra fast" om inget händer
på agilityfronten. Vi tycker att agilityn har hamnat lite i skymundan på klubben och det är något som vi vill
ändra på och lyfta fram. Båda vi tränar/tävlar i agility och vi båda vet att man behöver uppdateras och vara med
på aktiviteter för att fortsätta framåt, utvecklas och för att få ett mål att sträva mot. Vi vill se fler ekipage från
Heby BK ute på tävlingsbanorna.
/Malin & Nathalie
Jag heter Nathalie Ekbom
och är 18 år,
och jag har
vart här på
klubben ungefär 3 år.
Mitt agility
intresse startade när jag och min schäfer gick en nybörjarkurs i agility, sedan dess har vi fortsatt. Både
han och jag har blivit duktigare i agility, och nästa år
ska vi ut och tävla på riktigt. Mitt hundintresse
har blivit jätte stort och jag vill fortsätta utvecklas och
jobba med hundar i framtiden:)

Malin Enberg heter jag, 21 år
gammal, kommer ursprungligen från Söderhamn.
Vid min sida har jag tre hundar av raserna Finsk Lapphund, Lancashire Heeler och
American Akita. Jag jobbar
på Uppsala hunddagis som
innefattar butik, dagis, sim
och trim.
Nästa år påbörjar jag dock min väktarutbildning
som ska leda till drömjobbet som är hundförare
inom något bevakningsbolag.
Tränar lydnad, agility, viltspår och sök med mina
hundar. Hund för hela slanten alltså!

Agilitysektorn når du med e-post: hebybkag@hotmail.com
9

Foto: Chrillphoto.se

Nathalie Ekbom & Billy

Sök!
Text: Annakarin Ruudh
Kamoflagenät, soptunna, kompostbehållare
och äggklocka eller ”Blandade upplevelser
från en sökgrupp”.
Under sommaren anordnade klubben en
”temadag sök” med Yvonne som lärare. Hundarna var alla nybörjare eller i alla fall nästan nybörjare. Några av förarna hade erfarenhet från träning av andra hundar de haft.
Yvonne var en pedagogisk och entusiasmerande
lärare och det var roligt att se
vad hennes ”nybörjarhund”
hunnit lära sig på lägret på försommaren. Det var mycket tal
om vindmarkering och vind
som saknades och regn som vi
fick mycket av denna första
dag men vid dagens slut var vi
överens om att det där med sök
var ganska kul och att vi nog
skulle fortsätta träna tillsamYvonne
mans.
Foto: Annakarin
Och, läs och häpna, det blev
Ruudh
inte bara prat!
Ett par veckor senare började vi och vi har sedan
fortsatt och har under hösten till och med blivit
alldeles väldigt flitiga, en träning på lördag eller
söndag och en träning en vardag. Några av de
ursprungliga medlemmarna har hoppat av på
grund av tidsbrist eller för att de föredragit att
fortsätta träna med en grupp de varit med i tidigare. Några nya har kommit till så vi tränar
ibland 8-9 hundar och vi är vansinnigt effektiva,
tycker vi själva i alla fall.
En gång till och med så effektiva att vi delade
oss i två grupper och drack kaffe i skift. Det var
inte alls roligt förstås! Kaffesnacket vill i alla fall
inte jag vara utan. Jag undrar om det är just det
gemensamma kaffet som gör att sökträning är så
mycket roligare än t ex spårträning. Spårträningen kan man ju göra lika bra alldeles ensam med
sin hund och hur kul är det att fika ensam....
Bland nytillkomna i gruppen finns hundar som
tävlar på olika nivåer. Bra förebilder - eller heter
det målbilder – för oss nybörjare. Vi har meddelat Studiefrämjandet att målsättningen för gruppen är att utbilda tävlingsekipage. Det gäller att

sikta mot stjärnorna!
Vad gör vi då när vi tränar?
Vi tränar väldigt mycket, väldigt olika saker och
gör del udda tillval. Vad sägs till exempel om att
gå ut och fråga om var man kan få tag i en kasserad soptunna (enl rättstavningsprogrammet vore
ett bättre ord suptunna)?
De tillfrågade ser konstiga ut när man berättar att
den skall användas till att gömma en människa i
när vi är i skogen.

Vi diskuterar ofta olika lösningar för att komma vidare
med en hund. Nessie verkar lyssna och förstå…!?

Just detta behöver väl förhoppningsvis bara göras en gång eftersom vi nu har en tunna som vi
kan använda. När den är tvättad!
I skogen, vid ”rondellen”, ”korsvägen” eller vid
”elljusspåret” lär vi oss vad som är framåt på stigen, bakåt på stigen, ut i rutan, ut på djupet,
framslag och andra riktningsanvisningar som låter helt självklara men är nog så komplicerade
när man står i skogen och försöker orientera sig.
Då kan för övrigt även vänster och höger bli lite
komplicerat.
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Våra hundar skall också lära sig att springa ut i
rutan, rakt fram efter anvisning från föraren. De
hundar som inte så gärna vill springa långt
från föraren eller som har glömt bort vad de skulle
göra i skogen får hjälp genom att figuranten
(rättstavningsprogrammet i min dator föreslår att
detta ord ändras till figurtanten) visar sig, gör en
pop-up, så att hunden blir påmind om att det finns
någon som skall letas upp och att den där busen i
skogen är en trevlig typ som har godis eller roliga
kampleksaker eller, för en del hundar, både och.

säcken fram skall den genast bäras till bilen för
transport till skogen och träningskompisarna och i
stället för att hämta någon rulle far hunden fram
och tillbaka mellan mig och bilen, ibland med
mellanlandning vid ryggsäcken för att påminna
mig om den. En av klasskamraterna i apporteringsgruppen har nyligen lärt sig att hämta en rulle
om matte kastar den. När hon sedan bär den tillbaka en bit blir alla jätteglada och tjoar så att hunden
blir rädd och genast släpper allt hon har i munnen.

Ramsey och husse Micke H tar med figgen Lena in till
stigen.
Cissie har hittat figgen Micke I och blir rikligt belönad
med godis.

Det gäller att ha koll på hur mycket och hur högljutt beröm hunden tål.
De hundar som kommit längre i träningen hämtar En av de nya hundarna i gruppen, en aussie, är en
en rulle ute hos figuranten i skogen, kommer till- naturbegåvning om nu inte husse och matte smygbaka till föraren med rullen och tar sedan med fö- tränar honom varenda dag hemma. Han fattade
allt på en gång, han letar figurant och hämtar rulle
raren tillbaka till figuranten som då plötsligt har
som om han aldrig gjort annat. Han är dessutom
godis att bjuda på.
Det finns andra hundar som gärna springer i sko- mjuk och försiktig hos figuranten, brottar inte ner
figuranten i mossan, lägger sig ner och tar godis
gen och gör ett allmänt ”kommunsök” innan de
bestämmer sig för att söka rätt på sin figurant. De utan att smaka på fingrarna och ser ut som om fihär hundarna drabbas av extra träning efter själva guranten är en av hans favoritkompisar. Trevligt!
En annan hund som inte heller brottar ner någon
sökträningen.
figurant är vår minsta lilla sötnos. Hon räddar sig
Extraträningen heter, för Cordi och mig, inkallningsövningar! Till extraträningen hör också ap- däremot gärna undan från stickig ljung och blöt
mossa upp i figurantens knä eller på en bit av fiporteringsövningar. I den övningsgruppen är vi
gurantens liggunderlag.
inte ensamma. Hunden skall hämta rulle hos en
helt synlig figurant och komma tillbaka till sin
förare med den och inte betrakta den som sin eftersom han tog den först. Sina egna saker kan ju
hunden lattja med obehindrat på behörigt avstånd
från alla som kan misstänkas ta den ifrån honom.
Sådan träning kan också göras hemma om man
har någon att träna med. Då kan medhjälparen/
figuranten så småningom gömma sig lite, bakom
vinbärsbuskarna i trädgården kan kanske vara lagom svårt. I brist på träningskompis kan man kanhända använda sin ryggsäck som ”hållare” för rulLiselotte och Exa
Jänta hos figgen Annakarin
len. Min hund förstår inte detta. Kommer rygg11

Micke H och Ramsey

Marie och Kira

På senare tid har vi börjat tala om att strukturera
oss lite mer genom att planera i förväg vad vi vill
göra kommande träningstillfälle och även skriva
lite dagbok om vad det var vi gjorde. En viktig
lärdom är att man vid planeringen på något sätt
försöker få sin hund att fatta vad man tänker sig
och sedan komma ihåg detta när han släpps i
skogen. Det är mycket svårare än att sitta hemma
vid köksbordet och se framför sig hur det skall
bli.
När man jämför planeringen med hur det blev
måste man fundera en gång till varför det blev så
stor skillnad och vad i hela fridens namn man
skall hitta på till nästa gång. Säkert bra träning
för föraren men svårbemästrat när man inte har
så stor erfarenhet eller så välutvecklad fantasi.
En annan del av vår planerade struktur är att vi
skall låta varje hund få ungefär lika mycket tid
vid varje träningstillfälle. 20 minuter har vi satt
som en rimlig tid och har därför efterlyst en äggklocka som hjälpmedel.
/Annakarin Ruudh och Cordi

Annakarin och Cordi. Foto: Liselotte Bertilsson

Heby BK har drabbats av sökfeber!
När jag hade temadagen i sök i mitten av juni
hade jag inte kunnat gissa att intresset skulle bli
så stort. Jag har själv vilat mig från söket i drygt
tre år men nu kändes det riktigt kul att få komma
igång igen.
I denna grupp som Annakarin så duktigt leder är
vi 12 ekipage, alla kommer inte varje gång även
om många är riktigt flitiga med sin närvaro. Oftast har vi två träningspass varje vecka.
Blir vi fler än 8 så brukar vi dela gruppen och
köra på två banor och försöka samordna fikapausen, då alla pratar ivrigt om framsteg, framslag
och motgångar.
Jättekul att så många tycker om denna gruppsport, ibland kommer någon utifrån och gästspelar och det är alltid kul med nya influenser och
nya lösningar till sökets svårigheter.
Roligt att vi representerar så många raser också.
Boxer, Cavalier King Charles Spaniel, Tervuren,
Schäfer, Riesenschnauzer, Australian Shepherd,
Malinois, Amerikansk Akita, Labrador Retriever,
Border Collie, Parson Russel.
/Yvonne Höglund (foto, om ingen annan anges)

Till och med en regntung och kulen novemberlördag då de
flesta drar sig för att sticka näsan utanför dörren, kommer
deltagarna och är klädda för att vara ute hela dagen.
Denna lördag var Malin, Liselotte, Elisabeth, Lena, Kenneth, Maggan, Annakarin, Micke I och jag själv deltagare.
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Ascii fokuserar… -”säg sök nångång!”

Valle i full fart på jakt efter nästa figge.

Nosaktiviteter - var med på en sökdag och förstå din hunds nos otroliga kapacitet!
Till våren planerar utbildningssektorn att genomföra en ny temadag i sök.
Alla kan vara med! För hundar som är lite försiktiga med främmande människor
är denna träning jättebra, det stärker verkligen hundens självförtroende.
Alla hundar har en nos som de gärna använder och dessa nybörjarövningar
genomförs med kopplad hund. Kanske det kan bli en ny träningsgrupp. Men för
att träna sök aktivt krävs det av dig att avsätta tid. Det är inte ovanligt att sökpassen
tar minst en halvdag. Det är viktigt att alla får träna sin egen hund. Då du inte
tränar din egen hund jobbar du aktivt med de andra deltagarnas hundar. Detta är
verkligen en gruppsport!
När gruppen sedan får följa varje hunds utveckling kanske ända fram till tävling
och få glädjas åt ett bra resultat i sökrutan, då känns det att det är hela gruppens förtjänst!

Vi samarbetar med:

Håll utkik på klubbens hemsida till våren eller skicka ett mail och säg att du
gärna vill vara med på en temadag.
Det är mycket lättare att planera aktiviteter då det finns intresserade medlemmar.
Skicka ett mail till hebybkutb@hotmail.com
De som föranmält intresse prioriteras.
/Utbildningssektorn

Svenskt kvalité foder till rätt pris.
Jag har själv använt det i 10 år.
Vill Ni veta mer så ring Annica Boström
tel. 070-573 55 66

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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En riktigt märklig historia
Text: Anki Juthberg
Det här är en alldeles sann historia, om något jag
råkade ut för på en hundpromenad för ganska precis
tre år sedan. Nu när höstmörkret smugit sig på oss, så
kanske den passar som lite läsning i soffan…

haft en hund tidigare, men att den blev omplacerad
pga allergi när äldsta dottern föddes. Barnen skrattade
åt alla hundpussar de fick, och hundarna njöt så klart i
fulla drag av att vara i centrum för allas uppmärksamhet.

Ni vet hur det är när man är hundägare: ibland blir det
helt enkelt dödstråkigt att gå sina hundpromenader på
de vanliga ställen man har vid sin bostad, och man
känner ingen inspiration för att gå åt något håll alls.
Så känner naturligtvis jag också emellanåt, och sådana
gånger brukar jag sätta hundarna i bilen och åka iväg
någon annanstans för att gå en hundpromenad. För att
få lite omväxling helt enkelt.
Den här dagen var en ovanligt solig och vindstilla septemberdag, och jag bestämde mig för att åka några km
bort och ta en promenad med hundarna i området
kring Sala Silvergruva, som är så vackert med så
många minnen från gruvdriften bevarade och långa,
härliga stigar att vandra runt på. Konstigt nog så brukar man få gå ganska ostört där, alltså, man träffar
oftast få eller inga andra. Inspirerad av det vackra
vädret och den ”nya” miljön drog vi iväg!

Foto: Anki Juthberg

När vi så småningom sade adjö fortsatte jag att gå mot
bilen, men jag hann bara ta några steg innan jag märkte att en hund saknades. Tara. Den busiga, kvickast av
alla att hitta på tokigheter. Jag vände mig om för att se
var hon var, men såg först ingenting. Sedan fick jag
syn på henne. Hon stod alldeles stilla, kanske 25-30
meter ifrån mig, med huvudet, nosen, liksom lite mer
”uppåt” än vanligt. Jag var helt säker på att hon fått
syn på en ekorre – hon spanar gärna efter dem – i ett
träd, och därför var fokuserad på den. Jag såg dock
ingenting alls i hennes närhet, men det gör man ju inte
alltid.
Jag sade med normalt röstläge; ”Tara, kom nu”. Det
brukar räcka finfint, men nu hände absolut ingenting.
Ni har säkert varit med om det, en hund så fokuserad
på något att den inte tycks uppfatta att man pratar med
den? Det är ju inget konstigt med det, så jag upprepaMina hundar går sällan kopplade några längre sträck- de mig, med lite högre röst denna gång men helt utan
att vara arg eller så.
or, helt enkelt därför att de dels håller sig i närheten
av mig och dessutom inte brukar vara särskilt intresse- Familjen jag pratat med hade ju inte heller hunnit så
många steg i andra riktningen, och när barnen hörde
rade av vare sig främmande människor eller andra
hundar. Den här dagen hade jag fem hundar med mig, mig ropa så stannade de och tittade vad som stod på.
Eftersom jag sagt åt Tara att komma två gånger vid
och de skötte sig faktiskt riktigt bra hela tiden, även
det här laget – vilket är en gång för mycket – så blev
de få gånger vi mötte någon. Inga problem alltså.
jag riktigt irriterad på rösten och sade ännu en gång
När vi hade varit ute en lång stund, nästan två timmar, ”Tara, kom hit säger jag!”
Den femåriga flickan, som stått och tittat på Tara hela
var vi så på väg mot bilen igen för att åka tillbaka
tiden och fortfarande gjorde det, säger då helt lugnt:
hem. Framför oss såg jag en familj komma emot oss
på den ganska breda stigen vi gick på, så jag kallade
in hundarna som vanligt, och de kom snällt allihop.
Av hänsyn till de vi skulle möta klev jag av stigen lite,
eftersom två av barnen såg lite ängsliga ut.
Familjen bestod av mamman, pappan och tre flickor.
Den äldsta gissar jag var runt nio år, den mellersta
flickan runt fem och den yngsta kanske tre-fyra år
gammal. Jag var helt säker på att de bara ville passera
oss så snabbt som möjligt, men när de ännu var en bra
bit ifrån oss ropade plötsligt mamman;
”Vilka fina hundar du har! Får vi hälsa på dem?”
Jag svarade att javisst fick de det, och de kom fram till
oss där vi stod.
De var allihop mycket trevliga, barnens osäkerhet
gick snabbt över och vi pratade en liten stund.
De frågade om hundarna och berättade att de själva

14

iakttagits i närheten flera gånger under århundradens
lopp.

”Du, hon kommer nog om tanten slutar att klappa på
henne” .
Vi blev häpna allihop!
Vad var det hon hade sagt?
Det var ju absolut ingen där!
Hennes mamma frågade henne ”Vad sade du?” och
flickan sade bara; ”nu kan du ropa”.
Det gjorde jag, och vips, så kom Tara!
Sådär kvickt som hon alltid gör, utan dröjsmål.

Stod Tara så där, helt avslappnad och med hög nos, för
att någon kliade henne på hakan?
Eller hittade en liten femåring på det där med ”tanten”
som klappade, trots att ingen av oss pratat om något
annat än hundar under de tio minuter samtalet varade?
Frågan är helt enkelt - tror du på spöken?

När jag långt senare berättade det här för en god vän
som då bodde i närheten, berättade hon något mycket
intressant.
Ungefär 100 meter från stället där det här hände, brukar gruvans guider berätta om en känd historia från
1700-talet. En kvinna var förälskad i en man, men deras kärlek var förbjuden och därför brukade de träffas i
hemlighet just där under träden. En gång kom kvinnans far på dem, och i vredesmod hade han ihjäl hennes älskade. Kvinnan blev så förtvivlad över detta, att
hon en kort tid efteråt tog sitt eget liv, just på den plats
där de brukade träffas, och sedan dess har hennes ande

Var med på frågesport!
Svara på de tio frågorna och sänd dina svar till hebybkred@hotmail.com
Bland alla som lämnar in en svarsrad med ”full pott” – alltså alla rätt! – lottar vi ut
fem stycken hemliga priser på årsmötet för 2009 som hålls i februari 2010! Villkoret
för att få sitt pris är att man är närvarande vid mötet och lottdragningen, i annat fall
dras en ny vinnare.
Sista svarsdatum är 7 dagar innan årsmötet.
Psst… svaren finns på Heby BK:s
hemsida, om du är lite klurig?
När du ändå går in på hemsidan
så klicka dig in på Ullmax, det
kan vi vinna priser på! Varje
klick räknas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vilket datum hålls glöggkvällen på Heby BK?
Hur många sponsor-loggor finns i Heby BK:s startsidas högerspalt?
Vilket datum 2009 höll Heby BK sin skyddstävling?
Vad heter vår klubbs sekreterare?
Vem blev Heby BK:s klubbmästare i Agility 2009?
Vilken ras handlar kennel Magic Light´s om?
Hur många testledare finns listade på HBK:s hemsida?
Hur många ekipage visade rallylydnad på Marknadsdag i Harbo den 31/6 –07?
Hur många nr av RRR-apport finns att läsa på webben?
Vem i klubben kontaktar man för att få svar på sina frågor gällande medlemskap i Heby BK?

Ankis Zoo i Sala sponsrar denna tävling med fina priser!
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SoiDog i Phuket
Text och foto: Linda Idås
Bakgrund
Detta är ett reportage skrivet av en tjej som heter Linda Idås enl. min önskan.
Några av er medlemmar som bor i norra Heby kanske fick ett ”akutmail” av mig, att titta igenom
sina gamla hundgrejor som halsband och koppel som inte användes längre. Det blev i alla fall väldigt
hastigt då Lindas föräldrar skulle hälsa på henne i Thailand och jag hade precis pratat med Lindas
mamma som fått en rapport av sin dotter hur eländigt det var, gick de ut med hundarna så hade de
bara snören.
Jag tänkte att några i min närhet kanske har något att skänka. Själv rensade jag ur ordentligt. T ex
trattar, det hade jag säkert 5-6 st. liggande och man får ju ändå en ny varje gång. Sagt och gjort, jag
tvättade av de och plockade ihop det vi hade, åkte runt till några som svarat på mailet och hämtade
grejor, jag tror vi fick ihop minst 5 kg. Sedan iväg med allt till Enköping och till Lindas föräldrar som
packade allt i sina väskor. (Till Thailand åker man ju oftast med väldigt lite bagage men ändå packat
i stora väskor… ).
När jag sedan fick höra hur tacksamt grejorna togs emot så bad jag Linda att skriva om Soidog till
RRR-apport så kanske fler kan göra en insats.
/Yvonne Höglund
sen och att han ordnat schysst boende och även
transport till och från organisationen varje dag.
Förra våren under mitt sista år på hundsportgym- Efter flygtur och allt för lång tids väntande i dinasiet i Forshaga väntade de tre sista praktikveck- verse köer (Phuket flygplats har inte det mest eforna av sammanlagda 15 stycken. Känslan av att fektiva systemet gällande ankommande turister)
ta vara på dessa ordentligt och göra det till något möttes vi av John som ursäktande berättade att
bilen kanske skulle lukta lite illa, då han innan
riktigt minnesvärt låg gnagande och jag började
kolla mig runt för lite olika möjligheter. Samtidigt varit iväg och hämtat matrester och blivande
var vädret allt annat än roligt här hemma och sol, hundmat från några hotellkök runtom. Ingen fara
värme samt ett avbrott från vardagen kändes allt svarade vi glatt, och tillade att vi båda var vana
och inte kräsna av oss. Det var innan vi visste att
för lockande.
maten stått i sol under ca tre timmar och verkligen
I mitt sökande drog jag mig medvetet utanför
luktade allt annat än gott. Men men, vi skumpade
Sveriges gränser och kom i kontakt med Soidog
Foundations, en organisation som kastrerade ga- iväg och var snart framme vid boende. En snabb
installation på rummet och sen direkt vidare mot
tuhundar i Phuket och övärlden runtom.
Soidog.
Efter lite konsultation med John och Gillan, ett
engelskt par som för 10 år sedan flyttat ner till
Thailand som livsombyte och nu idag även två av
de mest drivande själarna i Soidog, beslöt jag mig
för att dit skulle jag. Tillsammans med en annan
tjej i klassen, Annika, blev vi två och resan började planeras. Tiden flög, som vanligt, förbi och det
var dags för avresa. John hade ordnat ett guesthouse på Nai Yang beach, en strand i närheten av
Talang, området där Soidog hade sin fasta station.
Vi visste inte mycket och hade inte heller en
aning om vad vi egentligen skulle möta där nere
på plats. Det är alltid svårt att föreställa sig, sådär
utifrån någon annans ord och lite ströbilder. Vad
Linda Idås i en kennellängorna.
vi visste var att John skulle möta oss på flygplatSoidog Phuket, Thailand!
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Några stopp hade vi
att göra på väg dit,
det visade sig vara
matdags på några
utav templen runt
om i Phuket.
Ett samarbete emellan munkarna och
Soidog, munkarna
tog hand om hundarna i området och
Soidog lämnade
nästan varje dag en
matleverans av just
rester från ett antal
hotell runt om.
Vi fick se väldig variation på hundar och
framför allt effekten
av våra fästinghalsband. En för organisationen dyr investering, så endast ett
fåtal hundar hade
dessa, men att ett
halsband kan göra så
stor skillnad var
verkligen tanken som
träffade oss båda när
vi klev ur bilen och
stod där i havet av
hungriga hundar.
John behövde inte ens märka ut vilka hundar som
hade halsband och inte, det syntes på långt håll.
Fina i hullet, pälsen och huden, lyste de nästan
upp där bland de andra. Skillnaderna var enorma!
Vi begav oss vidare och rullade efter en lång väntan in på Soidogs ägor där ett antal av 250 hundar
bor permanent och ca 50 därtill är tillfälligt in-
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skrivna.
Organisationen var indelad som i fyra olika längor. De permanent boende hundarna hade två kennellängor där de levde i flockar på ca 30 individer.
Att få studera dessa, var något otroligt givande.
Varje dag efter det att vi kom, spenderade vi minst
en timme sittande där och fick ta del av riktigt
flockliv.
Tanken på hur mycket problem vi egentligen skapar genom att alltid lägga oss i hundars kommunikation var något som återkom gång på gång.
Det var till en början, en ovan situation, stunden
man spenderade med de olika flockarna. Det var
många gånger jag tänkte, nu jäklar smäller det, för
att sekunden efter se att så inte alls var fallet.
Flockarna hade så bestämda rangordningar att detta aldrig inträffade. Det kunde gruffas, låtas och
knuffas därinne emellanåt, men aldrig att det gick
längre än så.
Det var endast kommunikation, schysst sådant.
Länga nummer två var hundar under behandligt,
allt från otäcka fall av skabb, löss och annan ohyra
till nyamputerade, numera trebenta individer, till
nykastrerade hundar. Dessa var sådana som organisationens "dogcatchers" plockat in från områden
runt om under deras dagliga tur i jakten på just
hundar i behov av någon slags behandling eller
kastrering.
Dessa hundar anlände på förmiddagarna, märkta
med en lapp i pannan där område, strand eller liknande skrevs ner. Hundarna förvarades tillfälligt i
länga nummer tre, veterinärkliniken och dess burar för att efter lunch och den värsta värmen, sövas ner och behandlas och genomgå kastration.
Detta var höjdpunkten på våra dagar, då vi fick ta
del av operationer och tack vare de otroligt begåvade thailändska veterinärerna studera deras arbete.
Som de underbara folkslag de är, var de väldigt
mån om att vi skulle förstå och vara delaktiga och
trotts stora svårigheter i språkväg,
lyckades de
(nästan alltid;)) få
fram sin mening
och vi kunde förstå.
Alla kastrerade
hundar märktes
sedan i örat, ett sätt
att hålla koll på
vilka hundar som
genomgått kastratio- Spanska volontären Noria
matar en parvovalp.
ner och inte.

Efteråt flyttades de till
länga två, där de spenderade ett dygn med smärtlindring och antibiotika.
Dagen därpå när "the
dogcatchers" anlände
igen och installerat de
nyinkomna hundarna,
lastades dessa så småningom återigen på pickuppernas lastdel och kördes tillbaka sina respekBehandling av gamla Ryno, en tempelhund som
tive utgångsplatser.
levt ett hårt liv angripen av skabb. Ryno som på
grund av detta var så ful och mest liknande en
Där bak, fick även vi lasta in oss, tillsammans
sköldpadda med sin rynkade alldeles hårda
med antalet hundar som kunde skilja allt ifrån
hud och sina ynka tre hårstrån på ryggen.
fem till tjugofem och bokstavligen skumpa hem.
Varje litet gupp kändes sådär otrevligt i hela
Vi fick äran att under en enkelhet som Thailand
kroppen, men det är en del av charmen och det
alltid står för, jobba tillsammans med underbara
som fascinerar.
människor, ta del av deras otroliga kunskap och
helt enkelt lära oss något väldigt hundmässigt,
Mellan tiden i kennellängor och operationssalarmen kunskap fick vi med oss hem inom mycket
na, hjälptes veterinärer och volontärer åt med
annat också.
omsorg och vård. Mycket av denna tid spenderaDet är ett folkslag värt att studera och lära utav.
de vi hos valparna och de äldre hundarna i länga
nummer ett. Hemskt men lärorikt när vi fick vara Har ni en Thailandsresa i tanken och under semestern vill få ett avbrott och göra något nytt,
delaktiga i försök till räddning av en parvosmittad valpkull. Från början till slut fick vi följa des- finns det alltid något att bidra med på Soidog.
All tid man spenderar är värdefull, för både hunsa små.
Även socialisering av skrämda och illa behandla- darna, organisationen och en själv. Vare sig det
är en timme, en dag eller en vecka. Jag rekomde valpar, där vikten av varje minut som en
menderar er därför starkt att ta kontakt med nåtrygghet i slutändan gav otroliga resultat, det var
gon utav personerna på
mycket vi hann vara med om under dessa veckor
www.soidog-foundation.org
och vissa minnen är starkare och mer framträdande än andra.
// Linda Idås
Vissa individer fäster
man sig som alltid
också extra mycket
vid. En liten Astrid
som stal en del av
hjärtat direkt efter
att fått sett hennes första blick. Lilla
Astrid, som under första möte skrek som en
stucken gris vid människokontakt, skakade
som ett asplöv och
bajsade diarré vid berörig till att bara tre
dagars övertalan senare om att vi tvärtemot hennes bild, var en trygghet, blommade upp och
blev den lilla busiga valpen som mest flög omRyno
kring.
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Skrattsida… eller?! Hur är det med humorn? Här - Och eftersom du har en fru, så borde du logiskt sett
vara heterosexuell.
kommer några bidrag inskickad av Nina Grön- Ja, jag är heterosexuell. Det är fantastiskt att du lycklund och Margareta Arvidsson (sista).
ades att
få reda på allt det där bara för att jag äger en gräsklippare!

Blonda killar
Det var två blonda killar som jobbade för kommunen. En skulle
gräva ett hål, och den andra skulle gå efter och fylla igen hålet.
De arbetade ursinnigt hela dagen
utan rast En grävde, den andra
fyllde igen.
En åskådare var hänförd över
deras hårda och ivriga arbete, men kunde för sitt liv
inte förstå vad dem höll på med.
Så han frågade killen som grävde;
- 'Ditt arbete är säkert mycket uppskattat, men vad
handlar det om? Du gräver ett hål och din kompis går
bakom och fyller i hålet igen'

Full av entusiasm anmälde Kjelle sig till kurserna,
tackade och skakade studievägledarens hand och skyndade sig till pizzerian för att träffa Bengan och berätta
för honom om sitt nyvunna studieintresse.
Han berättar om sin utbildning, och hur han anmälde
sig till de fyra kurserna, matematik, engelska, historia
och logik.
- Logik? Säger Bengt, Vad är det?
Kjell säger: - Jag skall förklara.. Äger du en gräsklippare?
- Nääe.
- Men vafan Bengan..! Är du bög?!?

En hundutställares standard
Helhetsintryck: Den idealiske handlern uppför sig
som en sällskapshund, har egenskaper som jakt hund.
beslutsamhet som terrier, utseende som knähund och
spänstighet som en blandis.
Norrländsk Logik
Huvud: Alla former är tillåtna men får inte bärras böjt,
Två vänner (Bengan å Kjelle) från
skall ha inbyggd data för bedömning av domaren. Näs
en norrländsk by sitter på den lopartiet kan vara mycket variabelt.
kala pizzerian och snackar en efÖgon: En aning skelande, den ena riktat mot hunden
termiddag.
och den andra mot domaren.
Mun: fritt val. men nödvändigt för bortförklaring av
Kjelle säger rätt som det är: - Jag
dålig placering.
är trött på att slita ute i skogen, jag
Armar: muskulösa, ska kunna bära burar, väskor, stoskall tamejtusan skaffa mig en
lar, bord, barn, hundar.
utbildning via Komvux och få ett
Rygg: För ägare av större raser ska ryggen vara myckbra och välbetalt arbete!
Bengan tyckte det lät som en bra idé och en stund se- et stark. För mindre raser föredras en mycket böjlig
rygg.
nare lämnar de pizzerian.
Knä: Ett på varje ben, helst med små märken av sten
som uppstått vid mycket knäliggande.
Dagen därpå går Kjelle till Komvux och får träffa en
Fötter: Mycket viktigt. De ska stå i förbindelse med
studievägledare som anmäler honom till fyra kurser:
mycket starka ben, gamla exemplar har ofta plattfötter
Matematik, engelska, historia och logik.
på grund av mycket springande.
- Logik? säger Kjelle. Vad är det?
Kön: båda könen är tillåtna men för det mesta är det en
Studievägledaren säger:
fördel att ha det motsatta könet på en domare.
Jag skall förklara. - Äger du en gräsklippare?
Färg: Nästan alla färger och färgkombinationer är till- Japp.
- Eftersom du äger en gräsklippare, så borde du logiskt låtna, dock inte svartsjukans gröna färg, inte heller
galenskapens röd, dessa två färger är diskvalificerande.
sett ha en trädgård.
- Det stämmer, jag har en trädgård.
- Eftersom du har en trädgård, så borde du logiskt sett
ha ett hus.
- Ja, jag har ett hus.
- Och, eftersom du har ett hus, så borde du logiskt sett
ha familj.
- Jag har en familj.
- Eftersom du har en familj, borde du logiskt sett ha en
fru.
- Ja, jag har en fru.
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Han som grävde torkade sin panna och suckade;
-'Ja, normalt så är vi tre som jobbar, men han som
planterar träden är sjuk idag'.

Ur en norrländsk dagbok.
Bidraget inskickat av Marie Sverin
9:e December Vi vaknade upp till en underbar matta av
kristallvit snö, som täckte varenda centimeter av landskapet. Vilken fantastisk syn! Finns det något finare ställe i
hela världen?
Att flytta hit var den bästa idé jag någonsin haft. Jag skottade för första gången på flera år och kände mig som ung
på nytt. Jag skottade både vår uppfart och trottoaren.
I eftermiddags kom snöplogen och fyllde trottoaren med
snö igen och blockerade uppfarten, så jag fick skotta igen.
Vilket underbart liv.

12:e December Solen smälte all vår fina snö. Vilken
besvikelse. Min granne säger att jag inte skall oroa mig, vi
kommer absolut att få en vit jul.
Ingen snö på julen skulle vara förskräckligt! Bob säger att i
slutet på vintern kommer vi att ha så mycket snö att jag
aldrig vill se snö igen.
Jag tror inte att det är möjligt. Bob är en trevlig människa.
Jag är glad att han är vår granne.

14:e December Snö, underbara snö! Det kom 20 cm i
natt. Temperaturen hade sjunkit till -20. Kylan får allting
att gnistra så. Vinden gjorde mig lite kall, men jag värmde
upp mig med att skotta uppfarten och trottoarerna.
Detta är livet!
Snöplogen kom
tillbaka i eftermiddags och begravde allt i snö
igen. Jag insåg
inte att jag skulle
behöva skotta så
här mycket, men
jag kommer verkligen i form på det
här viset.

15:e December 50 cm till. Sålde min van och köpte en
fyrhjulsdriven bil i stället.
Köpte vinterdäck till frugans bil och två extra snöskyfflar.
Frugan vill skaffa vedspis utifall elektriciteten skulle sluta
fungera.
Jag tycker det är löjligt. Vi bor ju faktiskt inte i Alaska.

Det tog hela dagen. Snöplogen kom två gånger.
Försökte hitta en grannunge som kunde skotta, men dom
var upptagna med att spela hockey sa dom.
Jag tror dom ljuger.
Bob säger att jag måste skotta annars kommer kommunen
att göra det och sedan skicka mig en räkning för jobbet.
Jag tror han ljuger.

22:a December Bob hade rätt om att det blir en vit jul
därför att det föll 32 cm till av den där vita skiten, och det
är så kallt att det nog inte smälter förrän i augusti. Det tog
mig 45 minuter att klä på mig och gå ut och skotta, sedan
blev jag tvungen att pissa. När jag klätt av mig, pissat och
klätt på mig igen var jag för trött att skotta.
Försökte hyra Bob att ta hand om snöröjningen resten av
vintern eftersom han har en plog på sin lastbil, men han
säger att han inte har tid.
Jag tror att den skitstöveln ljuger.

23:e December Bara 5 cm snö idag. Det är nollgradigt
nu. Frugan ville att jag skulle juldekorera huset i morse. Är
hon knäpp eller? Varför sa hon inte det för en månad sen?
Hon säger att hon gjorde det, men jag tror ta mig fan att
hon ljuger.

24:e December 15 cm. Snön har blivit så hårt packad av
snöplogen att jag bröt snöskyffeln. Tror jag fick en hjärtattack. Om jag får tag på den jäkeln som kör snöplogen ska
jag dra honom i hans kulor genom snön.
Jag vet att han gömmer sig runt hörnet och väntar på att jag
skottat färdigt sedan kommer han längs gatan i 100 km i
timmen och plogar igen det jag nyss skottat! Frugan vill att
vi ska sjunga julsånger i kväll när vi öppnar julklapparna
men jag är för upptagen med att kolla efter snöplogen.

25:e December God jul. 50 cm till av den jävla skitsnön.
Blev insnöad. Tanken på att skotta gör att mitt blod börjar
koka. Gud vad jag hatar snön!
Snöplogföraren kom förbi och frågade om en donation. Jag
slog honom i huvudet med snöskyffeln.

26:e December Fortfarande insnöad. Vad fan flyttade jag
hit rör? Alltihop var HENNES ide. Hon går mig på nerverna.

28:e December Fortfarande insnöad. Satmaran gör mig

16:e December Snöstorm i morse. Föll omkull på isen på

galen.

uppfarten när jag saltade.
Ont som fan. Frugan skrattade i en timme, vilket jag tycker
var väldigt elakt.

29:e December 25 cm till. Bob säger att jag måste skotta

17:e December Fortfarande långt under noll grader. Vägarna är för isiga för att man ska kunna ta sig någonstans.
Det var strömavbrott i fem timmar.
Inget att göra utom att stirra på frugan och försöka att inte
irritera henne. Vi skulle nog ha köpt en vedspis, men det
erkänner jag inte för henne.
Jag hatar när hon har rätt. Jag kan inte fatta att jag fryser
ihjäl i mitt eget vardagsrum.

20:e December Elektriciteten är tillbaka igen, men det
kom 35 cm till av den där skiten inatt. Mer snöskottning.

taket annars kan det rasa in.
Det var det löjligaste jag hört. Hur dum tror han att jag är?

30:e December Taket rasade in. Snöplogsföraren stämmer mig på en miljon kronor för att jag slog honom i huvudet. Frugan åkte till sin mamma.

31:a December Eldade upp det som var kvar av huset.
Ingen mer skottning.

8:e Januari Jag mår så bra. Jag älskar dom där små pillren dom ger mig.
Varför är jag fastbunden i sängen?
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Välkommen till Glöggkväll i klubbstugan!
Än är inte årets aktiviteter över!
Onsdagen den 16 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.
Vi börjar med en spännande tipsrunda med surprise efter vägen.
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.
Sedan bjuds det på nybakade lussebullar, pepparkakor, glögg (stark och
svag), kaffe eller saft.
Våra fyrbenta vänner får då vila i bilen. Ta med ett täcke!
I klubbstugan finns alla möjligheter att hitta bra och trevliga julklappar
så ta med dig kontanter i plånboken.
Lotteri.
Auktion av ”gamla” Ullmaxgarderoben (visningsprodukter).
Prisutdelning tipsrundan.
Annelis Målarstuga säljer fint målade julklappar.
Philip och Mathilda säljer hembakade hundkex.
Lena visar Back on track och tar upp beställningar.
Beryl säljer handgjorda halsband, grytlappar, julpynt m.m.
Försäljning av Heby BK kalender 2010, 120:-/st.
Ullmaxbeställningarna finns för avhämtning.
Försäljning av kvarvarande Bingolottokalendrar, 50:-/st.
Tills vi ses på glöggkvällen får du två uppgifter! Tävling:
Ge förslag på en text, kanske med bild, till en klubb t-shirt, t ex ”Klubben
med bett” samt gör ett förslag på en prispall.
Bästa och vinnande förslagen belönas med en klubb t-shirt.
Varmt välkomna!
Margret, Anna och Belinda.

Det är bra att veta hur många lussebullar som ska bakas, meddela hur många ni blir som kommer
gärna nu men senast 13 dec. till: fboy@telia.com eller ring: Anna Pettersson 0171-96028 .
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Jag kan inte få min hund att sluta dra i kopplet!
Text: Anki Juthberg
Det finns många orsaker
till varför en hund drar i
kopplet, och därmed också många lösningar, men
jag ska ta upp de två vanligaste orsakerna.
Den första frågan du ska
ställa dig själv är: är du
en resurs för hunden på
era promenader, eller är
du bara ”det där” som
transporterar hunden
fram till annat skoj (och
sinkar hundens fart på väg dit!)?
Det är vanligt att hundar som drar i kopplet leds av
förare som har ganska liten fokus på hunden och
samarbetet med den när de är ute och går. Kanske
låter man bara tankarna vandra iväg på annat håll,
kanske är man stressad, eller kanske går man ofta och
pratar i mobiltelefon eller med en kompis som följt
med på promenaden. Denna ”brist på intresse” för
hunden gör att hunden snabbt lär sig att roa sig själv,
och det finns inte så mycket skoj för en hund att göra
(själv) inom kopplets radie, och så är dragandet
igång. Lösningen i ett sådant fall är att göra sig själv
till en för hunden betydelsefull del av promenaden,
genom att vara initiativrik och oförutsägbar för hunden!
Bra förslag är t ex att lära sig att BERÖMMA hunden LÄNGE när den gör något bra, stort eller litet!
Kanske för att den ger dig ett snabbt ögonkast eller
faktiskt råkar gå fint några steg? Med länge menar
jag att man kanske leker med hunden några minuter,
eller att man istället för att bara säga ett kort, snabbt
”bra!”, hukar sig ner och klappar om och pratar glatt
och låter hunden pussas. Sådant umgänge skapar en
stark känsla av samhörighet för hunden (och föraren!)
och det blir mer intressant att hålla sig intill en sådan
person!
Det är också viktigt att jobba med att från hunden
”sno tillbaka” några av alla de initiativ till aktiviteter
hunden får/tar. Varje gång den väljer att plocka upp
ett spår, spana efter en katt, skälla på en annan hund
eller vad den nu gör när ni är ute och går, är ett initiativ från hundens sida. Ju fler sådana, ju större risk att
få en dragig hund! Men… tjata inte ”nej!” på hunden
när den gör sådant, jobba istället på att själv ta initiativ!
”Tappa” en leksak och vänd tillbaka för att leta rätt
på den, ”tappa” en godisbit ni sedan måste hitta, stanna tvärt och oväntat för att ”nosa”/”spana”/”lyssna”

efter något – precis så som hundar gör! Starta sådana
aktiviteter när hunden är upptagen med annat, och
sluta när hunden är som mest fokuserad på det du gör
– kom ihåg att det även är ett initiativ att bestämma
att avsluta en aktivitet!
Ha micro träningspass under promenaden; gör en
snabb inkallning, ett trick, få upp hunden på en sten
eller annat att balansera på, få hunden att krypa under
en trädstam/parkbänk/staket eller något annat, träna
sitt/stanna kvar, gör en platsliggning, få hunden att
bära något, lägg ett minispår, leta upp nya miljöer –
det finns massor av saker man kan göra tillsammans!
Jobbar du på detta sätt under någon vecka eller två så
kommer du att se en enorm skillnad och när du sedan
börjar variera intervallet mellan dessa aktiviteter, bibehålls hundens intresse!
Den andra vanliga orsaken är att man tjatar, och därmed omedvetet förstärker ett beteende man egentligen inte alls vill ha! Hur det hänger ihop? Jo, vi
hundförare tänker på hundträning som att ”nu tränar
vi” och ”nu tränar vi inte”, medan hundar tränar/lär
sig saker hela tiden, utan att vara medveten om eller
ens intresserad av vårt sätt att se på saken.
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Vår inkonsekvens förklaras gärna med att ”lektionen
är ju slut nu” (på kurs) eller ”ja, men vi var ju bara på
väg till bilen” osv.

från föraren – för att göra det måste hunden få föraren
att dra/rycka i kopplet – för att få ett drag/ryck av föraren måste hunden dra i kopplet… Vips, så har vi lärt
hunden att dra!

Jag som är en ”klicker-nörd” (dvs. tror benhårt på förstärkning av korrekta beteenden istället för att lägga
fokus på det som är fel) löser detta problem dels genom det sätt jag skrivit ovan om att ta många initiativ
på en promenad, och dels genom att från det första
steget på promenaden jobba med att hunden aldrig börjar dra, så att jag får chansen att belöna ett slakt koppel
från början. Skulle hunden ändå dra så belönar jag inte
en dragig hund precis i det ögonblick den slutar dra,
just för att undvika risken med att hunden på eget bevåg kedjar ihop beteenden jag inte vill ha. Istället gör
jag något med hunden (se exempel ovan) och när den
Foto: Y.Höglund
inte drar i kopplet, för att den är upptagen med något
Tänk dig en hund som hela tiden drar i kopplet, och en annat än att dra, så belönar jag rikligt – och ofta! Just
det där med att belöna ofta är en vanlig orsak till brist
förare i andra änden av kopplet som arbetar med förpå framgång med träning, oavsett moment. I början
bud och nej-kommando. Det ser ut ungefär så här:
bör belöningen komma så tätt att hunden inte ens har
Hunden drar i kopplet – föraren drar/rycker tillbaka
hunden – hunden slutar för ett ögonblick att dra – föra- tid att tänka på något annat än att göra rätt! Det kan
innebära allt från 10 – 40 belöningar på 60 sekunder,
ren berömmer – hunden sticker genast ut i kopplets
beroende på vad man belönar med! Att belöna med lek
längd igen och fortsätter dra i kopplet – föraren drar/
tar mer tid än godbitar, tex. Att gå i koppel utan att dra
rycker tillbaka hunden… och så är den onda kedjan
igång. I de korta ögonblicken när hunden faktiskt inte vill jag helst belöna med godbitar om det går. Dels för
att få många repetitioner på kort tid, dels därför att mat
drar i kopplet, får den beröm. Den gör ju rätt just då!
lugnar ner medan lek varvar upp.
Varför fungerar det då så dåligt?
När hunden kan göra rätt i en hel minut utan misstag,
Det hunden lär sig är hela kedjan av beteenden som
så drar jag snabbt ner antalet belöningar/minut – men
leder till godbiten! Så här: Hunden drar i kopplet –
dragandet utlöser ett drag/ryck från hundföraren – dra- aldrig så snabbt att hunden börjar göra fel igen.
get/rycket från hundföraren följs av ett ”bra” – hunden
kan hämta sin godbit! – Hunden vill ha en till godbit – Ut och träna nu, det här grejar du! Lycka till!
hunden måste utlösa ett nytt ”bra”

Att kunna leka med sin hund är inte alltid så självklart som det kan verka, men det är absolut värdefullt att lägga träningstid på att hitta passande former av lek. Att leka är ett fantastiskt redskap för belöning!
Tänk på att leka med hunden, genom att hålla i leksaken och styra leken i intensitet och tid. Då kan du behålla
initiativet som är så värdefullt! Att kasta iväg en leksak är att ge hunden ”makten” över leken; hur länge och på
vilket sätt leken kommer att vara. Ibland är det bra, men blir det för ofta så kan du få problem. Lek ska ske på
dina villkor, men ha kul! Foto: Anki Juthberg
23

God Jul
och
Gott Nytt År!
Julen kommer tidigt till Dig
med en julklapp från Heby
brukshundklubb.
Du får 20% rabatt på Ullmax beställning som görs senast 8 dec.
Passa på nu att köpa högkvalitativa funktionskläder såsom 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?
Gå in på Ullmax hemsida för att se produkterna via länken på klubbens hemsida.
Välj fliken produktfakta så får du nog svar på dina frågor.
Produktkataloger finns även i klubbstugan.
Beställ enl. info nedan.
Leverans mot kontant betalning på klubben
Glöggkvällen den 16 dec.
Beställning görs helst via mail: hebybkred@hotmail.com
(om du inte har mail, ring Yvonne på tel 0292-311 22)

Ange produkt, antal och storlek, namn och tel.
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Hunden, människans bästa vän...
Text: Karin Ström
ma att försöka få ordning på här hemma. Barnen älskar att bli jagade av både valp och vuxen hund...
Visst är väl det så för de flesta, att en hund som kom- I fem sekunder.
mer till familjen inte bara blir en fyrbent varelse utan Sen är det inte alls lika roligt längre när de nästan blir
omkullsprungna av två högbenta weimaraner.
en klanmedlem?
Sen blir det väl inte heller bättre av att Neeta, valpen,
Och är det inte så att när barnen vuxit upp, man har
slutat skjutsat dem till allehanda träningar och matcher blir så själaglad av att få jaga att hon kastar sig fram
så sätter vi vår energi på hunden? Om man inte har så med full energi, tar ett litet skutt och har helt plötsligt
pass mycket ork så att man först skjutsar barn och sen sina ganska så stora tassar på lill-tjens skuldror. Som
så överraskande självklart lígger framstupa på golvet
tränar eller tävlar med sin hund där tiden passar in...
efter en tiondels sekund.
...i alla fall den vuxne...

Barn och valp under ordnade förhållanden… eller?!
Neeta foto: Karin Ström

Den lilla valpen som anländer är full av energi; busar,
biter och tuggar sönder både det ena och det andra.
Matte eller husse fokuserar på valpen genom att försöka få pli på den medan de tvåbenta valparna får titta
på.
Sen när de vuxna inte är närvarande så passar barnen
på att uppfostra den lilla valpen med vad de själva
tycker är relevant. Observera att de vuxna inte alltid är
själaglada åt den tvåbenta valpens inblandning av hur
man uppfostrar en klanmedlem med fyra ben.

Ibland undrar jag om det var rikigt genomtänkt det
hela med att skaffa en valp när man redan har tvåbenta
småvalpar i huset?!
Men självklart var det genomtänkt! Hur skulle livet
annars te sig utan lilla Neeta i.
Sedan om alla de andra i familjen tyckte det var en väl
genomtänkt handling, det struntar jag i...

Men hur ska man då försöka lära en treårig människa
hur man tränar en 6-månaders valp? Har till och med
försökt googlat fram ett svar men det gick inte att finna ett sådant. Har inte alla småbarnsfamiljer med valp
i huset samma problem som jag?
Det har blivit både många och långa dragkamper av
nallar och dockor mellan de två minsta medlemmarna
i familjen.
”FYY!” till valpen och ”Lägg undan leksakerna på
rummet!” till lill-tjejen.
Leka tafatt mellan barn och hundar är ännu ett dilem25

Lycka!

HEBY BK:s kalender 2010
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.
Christers foton finns att se och beställa på www.chrillphoto.se.
Omslaget vann Helena Linder med sin härliga bild av Gizzmo.
Vi gratulerar Helena med en kalender.
Tack även till dig som beställt en kalender och samtidigt stöttar klubben.

Ett otroligt roligt jobb som tar otroligt mycket tid är nu till enda! Nu ligger arbetet hos kopieringsfirman. Vi
har en ny leverantör i år då förra årets kalender blev lite mörk.
Nu har vi avslöjat första sidan… gissa hur bra resten blev!
Förutom Christers fotografier finns också de foton som medlemmarna själva tagit på sina hundar. Suddiga
bilder har inte kommit med.
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!
Jag räknar med att få hem kalendrarna i slutet av nov. beställda kalendrar levereras på klubben, på glöggkvällen den 16 dec. eller enl. överenskommelse. Har du glömt att beställa? Vi har några extra som säljs på glöggkvällen. Du kan förbeställa via mail: hebybkred@hotmail.com
/Yvonne

Kallelse
Klubbens instruktörer kallas härmed till vårens instruktörsmöte i klubbstugan.

Måndagen den 1 mars 2010 kl. 19.00
Skriv in det i din kalender redan nu! Vare sig du tänkt hålla kurs eller inte i vår är det bra om du kan
närvara. Vänligen meddela att du kommer eller inte kan. E-post: hebybkutb@hotmail.com
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Med dessa bilder från unghundskursens avslutning i Östaskogen vill Karin och jag önska deltagarna lycka till
med sina duktiga hundar och hoppas ni vill fortsätta utbilda dem på klubben! En speciell ”Lycka till hälsning”
skickar vi till Gun och Bertil med Zeb som nu flyttar från Heby.
/Yvonne (foto)

På bilderna fr.v: Helena & Gizzmo, Charlotte & Leja, Ann & Bamses, Gun
& Zeb samt Karin, Dolly, Gruppen, Kenneth & Cissie, Veronica & Ramsey.
Med i gruppen var också Anneli, Marianne, Bengt, Sven, Thomas, Susanne och sist och minst lille Aiden.
(tror jag stavat rätt).

God Jul &
Gott Nytt År!
önskar
Karin J & Yvonne
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I vinter är det kul att hitta på inomhusaktiviteter tillsammans med sin hund, kanske utmana några andra
hundägare. Kör ut bilen ur garaget, då finns plats för några kul spel och lekar.
Dessa idéer har jag fått från Sandra Ohlsson (Hundsteg). Vi har även haft dem på en julfest vilket var riktigt
roligt och inte alls så lätt som det verkar. Ni som var med på Äventyrstigen fick prova på några av dem.
Passa på att fota och berätta hur det gick, skickas till red.!
/Yvonne

BOWLING

Behövs; Lätta bowlingkäglor, 15 st, t ex petflaskor med
lite vatten i.
Tävlas i lag mot varandra minst en person i varje lag
Hunden ska få ner så många käglor som möjligt.
Tränas; Sitt, ligg, apporteringar, dirigering, inkallning.

Föraren ska stå bakom en linje på andra sidan käglorna
och ropa in sin hund över käglorna, antingen kan man
göra så att hunden bara får gå en gång över plan eller så
får man skicka tillbaka sin hund på plan och det hela går
på tid. Dirigering och kommandon är tillåtna.
Försvåring; Bara använda handtecken eller bara använda
rösten. Längre avstånd till hunden och ”planen”.

KONTAKTEN
Behövs; Inget
Tävlas individuellt.
Tränas: Kontakt
Man kan tävla en mot en ( i heat) eller i en hel grupp mot alla samtidigt.
På given signal ska man ta ögonkontakt med sin hund och behålla den
så länge som möjligt. Bryter hunden så åker det ekipaget ut.
Eller kör en i taget och ta tid, längst tid får flest poäng.

APPORTERING
Behövs; Olika svåra föremål att apportera, en rockring.
Tränas: Apport
Lägga föremålen i rockringen och utanför. De saker som är svårare att apportera läggs innanför rockringen, de är det högre poäng på att apportera!
Föraren ska skicka sin hund att apportera föremålen på tid. Tex. 30 sekunder. De ska då apportera så många föremål som möjligt. De saker som ligger i rockringen är värda mer poäng.
(Hudar tycker att det är obehagligt att gå över gränser, därför svårare att
apportera i rockringen, plus att det ska ligga svårare saker där i.)
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Till dessa lekar behövs en lekledare och gärna flera hundar och förare så att det blir lag. Lite större utrymme
krävs också.

LUFFARSCHACK
Behövs; Nio rockringar, röda band (ena laget bär dessa)
Tävlas i två lag.
Tränas: Sitt/ligg/stå kvar, stadga, socialträning
Minst sex deltagare, med tre i varje lag.
De olika lagen placerar strategiskt ut sina hundar på olika
platser i spelet. Reser sig en hund från givet kommando
går platsen till andra laget.
Hundarna ska sitta, stå eller ligga i ringen, beroende på
vad tävlingsledaren bestämmer för den omgången.
Lagen flyttar var sin hund o.s.v.
Tre i rad = VINST!
Försvåras; Öka tiden i ringen innan nästa ”drag” får göras, tätare ringar, Föraren står längre ifrån spelplan.

SITTA I RING
Behövs; Stolar eller pallar, röda band
Man kan tävla individuellt eller i lag.
Alla deltagarna sitter i en cirkel med hunden vi sin sida. Lekledaren skakar hand med
föraren och denne måste då resa på dig, sätter sig sen ner igen. Ett minuspoäng om hunden reser på sig.
Försvåring;
Deltagarna ska sitta tätare. Lekledaren ska också hälsa på hunden utan att den reser sig.
Föraren lämnar hund och går och hälsar på någon annan. Någon springer eller går slalom mellan stolarna
Förare och hund går och hälsar på annat ekipage, den hunden ska då sitta.
Alla ovan nämnda övningar fast hunden ska ligga kvar.
Minuspoäng i alla fall då hunden reser sig.
Tränas: Passivitet, sitt kvar, hälsa fint, stadga.

HELA HAVET STORMAR

Behövs; Stolar eller pallar. Maskeringstejp eller lina.

Spela musik, när musiken stannar ska ägare lämna hunden utanför markeringen (maskerings tejp el lina) på
givet kommando. Exempelvis sitt. När alla satt sig, förutom en eftersom det alltid är en stol för lite så ska hundarna sitta i 3 sekunder. Reser sig någon hund kan den som
inte har en stol sätta sin hund och ta den stolen om de hinner
före. När alla hundar och ägare suttit tre sekunder tillsammans
så har den som inte har en stol åkt ur tävlingen.
Plocka bort en stol och fortsätt leken tills bara en eller två
kvarstår.
Musiken sätts igång och deltagarna ska på givet kommando
(gå, spring, dansa, kryp) fortsätta att gå runt stolarna.
Lekledaren kan plötsligt säga, att hundarna ska ligga ner eller
något annat då ska deltagarna stanna upp och göra detta, sen
fortsätta gå runt.
Tränas: Sitt/ligg kvar, socialträning, följsamhet
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BLINDBOCK
Start Hund & Förare

Behövs; Bowling käglorna och andra föremål som
kan vältas, t ex petflaskor.
Maskeringstejp eller lina.
Tävla i lag.
Föraren har en scarf på sig. Någon annan i laget får
dirigera personen i fråga med sin hund i koppel
igenom föremålen till andra sidan. Varje vält föremål är ett minus poäng.
Tränas: följsamhet, skrattmuskler, förtroende,
ljudträning.
Försvåras: Fler saker på plan, byta hund, lös
hund, garn istället för koppel

Mål

God Jul
och
Gott Nytt År
önskar
2009-års styrelse

Och till sist, här kommer en påminnelse om viktiga datum:
8 dec - Sista datum för beställning av Ullmax.
13 dec - Lucia och sista dag för anmälan till glöggkvällen.
16 dec - Glöggkväll på klubben kl. 18.30.
4 feb - Sista dagen för att skicka in svaren på frågetävlingen
11 feb - Årsmöte kl. 19.00 i klubbstugan.
15 feb - Manusstopp RRR-apport nr.1-2010
1 mars - Instruktörerna kallas till möte kl. 19.00
i klubbstugan.
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Heby brukshundklubb tackar…
...alla som sponsrat klubben på något sätt under året med priser, annonser, reklamskyltar m.m.
2010 tar vi nya tag och vill du som företagare vara med så
kontakta hebybkred@hotmail.com
...alla medlemmar som hjälpt till med stort
eller smått på någon av de aktiviteter
klubben anordnat!
...alla som haft ansvarsfulla poster.
/Styrelsen
Heby brukshundklubb
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