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Heby brukshundklubbs medlemstidning

Heby Brukshundklubb
kallelse till årsmöte 2012-02-11, kl 16.00 på förskolan
i Harbo. Mer info och adress kommer på hemsidan.
Dagordning enl. stadgarna.
Det är viktigt att du går in på klubbens hemsida för att
samla information när vi börjar närma oss februari.
För att besparar klubben pengar inför stugköpet är detta den enda
kallelsen som skickas ut till alla medlemmar.
Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga på klubbens
hemsida www.hebybk.se
Har du ingen möjlighet till internet uppkoppling, vänligen kontakta
klubbens ordförande:
Annica Boström tel. 0292-714 40 alt. 0705-73 55 66
Klubben lever i allra högsta grad!
Valberedningen har gjort ett bra jobb inför nästa års styrelse, valberedningens förslag kommer på hemsidan. Sammankallande för valberedningen är Karin Johansson 0224-913 30 alt. 070-366 85 15.
Har du några punkter som ska behandlas under årsmötet?
Det behövs alltid nya friska idéer till en klubb, har du några?
Vill du vara med aktivt inom någon kommitté? Eller kanske bara lite grann, kanske du tycker det är
roligt att baka? Fixa en träningsträff, fixa ett föredrag, fixa en grillkväll eller något annat kul.
Stugkommitté, rasutveckling, utbildning, tävling (bruks och lydnad), agility, rallylydnad, pr-info… ja
det finns mycket att jobba med på en liten lokal BK.
Var med och hjälp till!
Var aktiv!!
Välj vad du vill jobba med, kontakta de personer som finns i tidningen, de vill att du hör av dig!!
Detta tål att tjatas om, för att klubben ska leva så krävs ett visst engagemang av medlemmarna. Alla
medlemmarna, alla 100!
Tänk framåt… snart har vi vårt eget igen, en stuga där vi kan träffas och fika, en appellplan där vi kan
träna våra hundar, ett ställe dit man åker på onsdagsträningen.
Var med och hjälp till så kanske det inte är så långt fram i tiden.
Vid ”pennan”/ Yvonne Höglund
Omslagsbild: Karin Johansson med sin Australian Shepherd, Blue Wingfires Painted Lily ”Lily”. Foto: Tina Thyrsén
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Redaktionen har ordet
Text: Yvonne Höglund
Hej alla!

M insta nosning, minsta brist i kontakten, en fot
som inte stod helt still, mer än 50 cm från en
”Snöstorm utanför
skylt… det ger minus poäng. Okej, över 70 poäng
fönstret och jag sitoch godkänd var inte så svårt att få i nybörjarter med årets sista
klass men att nå en pallplats med poäng nära 100,
RRR-apport, kanske
det är svårt! Det är precision.
också är den sista
M ed min 10 åriga aussie gjorde vi en nystart i
RRR-apport över
vårt tävlande, det var skönt att få tävla utan att
huvud taget”.
behöva bry sig om pip, gnäll och något startskall
som vi tampats med under vår tidigare tävlingsSå stod det i 2010
karriär i lydnad och bruks. I rallyn premieras glaårs sista RRRda och intensiva hundar! På domarens kommenapport, men saker
tar kunde man bl.a. läsa: ”Härligt tempo och posioch ting kan ju ocktiv hund!”
så ändra på sig. Vädret t ex, ingen snöstorm idag Hoppas fler vågar prova på att tävla, för kul är
precis och ett specialnummer av RRR-apport kan det.
väl vara roligt att få ut även om vi fortfarande
Heby BK har anordnat 2 officiella tävlingar under
inte har någon ny redaktion.
året med väldigt många startande, till nästa år har
Hundflocken är nöjd och alla ligger och tuggar
vi 3 officiella tävlingar planerade.
märgben, vet ni om att de går att köpa på ICA i
Dessa kommer liksom i år att hållas i Uppsala i
Harbo, bra pris också. Fråga vid charkdisken.
samarbete med Uppsala hund- och aktivitetscenter som är den förening jag jobbar åt, därav samDet har varit ett lite tråkigt år på Heby BK då vi arbetet. Vi har två domare och fyra skrivare inom
inte haft någon fast punkt att träffas vid, förutom den klubben. Är du intresserad av att vara med
vårt sökgäng som tränat kontinuerligt i Tärnsjö- och arbeta med tävlingarna?
skogarna, en till två gånger i veckan har entusias- Skicka ett mail till: yvoho@live.se
terna tränat tillsammans, det har vår sekreterare
/Yvonne
Annakarin skrivit en artikel om.
För min del har vi inte bara tränat sök i
skogen, då rallylydnaden blev officiell
tävlings gren 2011-07-01 lockade denna
nya sport även mig att börja träna för att
tävla.
En otroligt rolig tävlingsform som ni kan
läsa om i ett speciellt reportage.
Jag säger bara, att så lätt var det inte…
Alla som tyckt att det där med skyltlydnaden kan ju inte vara så svårt, dem vill
jag tipsa om att starta på tävling och man
får en visst förståelse för att domaren ser
allt!

hebybkred@hotmail.com
Redaktionsadressen finns kvar om du har något att bidra med, rätt som det är
kanske det kommer i en tidning, så skicka in material!
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Ordförande har ordet
Text: Annica Boström
Ordförandeordet....... de sista!!
År 2011 går mot sitt slut, och med bästa vilja i
världen kan jag inte säga att detta år har varit ett
bra år för HBK.
M usten gick helt ur mig när vi förlorade vår
klubbstuga, att den sen brann ner till grunden
gjorde inte saken bättre, och med en tappad
"must, sting, energi" då gör man inget bra arbete!! (inte jag i alla fall)
M en de är historia nu..... nu måste vi se och jobba
framåt..... jag brukar ofta sända en tanke till våra
duktiga instruktörer som haft kurser och jobbat
vidare fast vi inte har någon stuga, nu är vi tillfälligt "inhyrda" på Runhällens IP.
Jag hoppas verkligen att 2012 kommer och bli ett
bättre år för alla i Heby Brukshundklubb, att vi
ska hitta ett bra ställe för vår verksamhet.
Just nu i skrivande stund finns ev. en liten öppning på ett alternativ som kan bli bra, men när allt
"hänger i luften" kan jag inte informera mer just
nu!
Vill Du veta mer och få mera direkt information
anmäl dig till "stug-gruppen" (skicka ett mejl till
reko@live.se, så kommer du/ni med i den mejllista).
Ta hand om Era hundar, ät mycket skinka, skåla i

"skumpa" när de nya året kliver in i våra liv!!
Vi ses på årsmötet!! DÅ tar vi nya friska tag!!
Nu ska jag försöka göra en bra avslutning, nog
ingen idé och skriva de där med "ris eller ros" nu
struntar jag i det för ingen hör ju av sig.
Jo, en har hört av sig och "skällt" på mig.... men
de är nog över 10 år sen, och nu för tiden är vi
goda kamrater, vi brukat faktiskt skratta åt de telefonsamtalet.... samtalet varade nog i 1,5 timme
och då var de inte nådigt och vara ordförande!!
Har nog åkt på en "jädra avhyvling" till också,
men vi är också kamrater nu!
Trevligt när de är högt i tak!
M en alla andra i klubben måste alla tycka att allt
är helt perfekt som det är, eller är det bara vad jag
tror....
Tråkigt för jag tycker de är så trevligt med en
kommunikation, då blir man lite "peppad" och ta
tag i saker och ting!!
Allt blir ju bättre om vi pratar med varandra och
hjälps åt!!
Så nu blir det bra.
Ha trevliga helger!
/Annica Boström

God Jul och Gott Nytt År!
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Rapport från stuggruppen!
Hej alla HBK:are på senaste medlemsmötet beslutades det att HBK behöver en stuggrupp. Stuggruppens
uppgift skulle vara att kolla upp och undersöka olika tipps på objekt som ev. kunde passa som blivande
klubbstuga för klubben.
Ja ha, vilka är det då som ”är” stuggruppen.
Jo, det är:
•
Therese Boman -för hon har väl aldrig klarat av att säga nej.
•
Annika Boström -för hon är ju ordförande så det är ju bra att hon har koll på oss.
•
Karin Johansson -för det finns väl inte en snällare människa.
•
Också jag då, och jag är väl med mest för att jag inte har lärt mig när man ska vara tyst ...och så
tycker jag att det är himla kul att vara med och mitt namn är Ulrika Helgesson.
När vi har fått fram flera bra objekt, så kommer vi att kalla till medlemsmöte där vi pressenterar våra olika
objekt, så att ni medlemmar har möjlighet att rösta fram ert förslag. Fram tills dess vill vi ha in massor av
förslag. Kanske vet ni någon förfallen sommarstuga som verkar övergiven eller en liten åker med ett perfekt läge. Hör gärna av er till oss så kan vi ta reda på vem som äger den, om ägaren kan tänka sig att sälja
eller alt ge oss ett långtidsarrende. Vi tar reda på för- och nackdelar, kostnader, möjligheter och behov av
arbetsinsatser m.m.
Åkern vid Hillers som vi talade om vid det senaste medlemsmötet har vi sorterat bort på grund av att det
inte fanns möjlighet att få någon skugga till parkeringsplatserna. Andra stugor har vi ratat för att det inte
funnits tillräckligt med mark till parkering och appellplan eller så har de varit för dyra för oss.
Just nu håller vi på och utreder två objekt. Den ena stugan ligger i närheten av väg 56 och den andra en bit
utanför Enåker. M en vi vill ha in fler tips på objekt så om du vill få nära till vår blivande klubbstuga så börja leta i din närhet och tipsa oss.
Du kan nå oss på följande telefon/e-postadresser:
Therese Boman: tel. hem 0224- 930 08 mob.070-548 71 46
Annika Boström tel. hem 0292- 714 40 mob.070-573 55 66 reko@live.se
Karin Johansson tel. hem 0224-913 30 mob.070-366 85 15
Ulrika Helgesson tel. hem 0292-311 91 mob. 070-205 10 45 u.helgesson@telia.com
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Varför har rallylydnaden blivit så
populär som tävlingsgren?
I början av juli då vi anordnade Heby brukshundklubbs allra
fö rsta o fficiella tävling insåg vi att detta kommer bli stort. Att
fylla de klasserna vi planerat för var inte alls svårt, inte heller
dem vi ökade tävlingsdagen med. Totalt hade vi runt 100 startande.

Först vid prisutdelningen får man veta hur det egentligen
gick, under tävlingen får man inte veta något. Kanske därför
det alltid blir en spännande prisutdelning.
fö r alla!
I september arrangerad es vår andra o ffi ciella tävling, vilket
lockade ännu fler start ande, då med 3 nybörjarklasser och 1
fo rtsättningsklass.
Tävlingsformen lockar mång a att våga tävla, många som aldrig
ens skulle tänka på att starta i en lydnadsklass. Det är tryggt att
starta rallylydnad i nybörjarklass, ingen platsliggning och med
koppel på hunden.

Vi hyrde in oss på ett skolområde med både grus– och gräsplan och hade en husvagn som sekretariat. Servering med fika
och hamburgare.
Man kan gå en kurs för att lära sig skyltarna, 30 st i nybörjarklass och därefter träna själv. Målet att starta på tävling är inte
så långt bort, kanske det gör att tävlingsgrenen känns lockande.
Vår klubb var en av de fö rsta som arrangerade rallytävlingen i
Upplandsdistriktet vilket vi ska vara stolta över. Alla jobbade
hårt och vi var runt 15-20 personer som alla hade uppgifter på
tävlingsdagen vilket gjorde att hela tävlingen flöt på väldigt
smidigt.
Vi fick beröm för mycket bra genom förd tävling och fint prisbord. I och med sponsring bl.a från Biodistra fick alla ett pris.
Sbktavling.se, var för oss ett nytt program att sätta oss in i, ett
program som använts för agilitytävlingar men som anpassats
till rallyn. Många små skavanker och buggar fanns så vi rapporterad e allt vi hittade till supporten, men så småningom har
det rättats till och programmet är nu helt otroligt väl anpassat
Domare och skrivare följer varje ekipage och noterar allt
att hålla reda på alla startande, utan det hade arbetet blivit
som är poängavdrag. För att få skriva måste man vara utbilmycket tyngre.
dad rallylydnadsskrivare.
Nästa år ska alla tävlingsgrenar använda det om fattand e programmet, helt suveränt lätt att anmäla sig till tävlingar, admini- Utmaningen är att varje bana är den and ra olik, det är domaren
strera för tävlingsledningen samt rapportera till SBK, för att
som bygger bana, precis som i agilityn, och lägger in klurigheinte tala om betalningsprocedurern a som blir mycket enklare ter och olika svårigheter.
Varje klass har sin banvandring tillsammans med domaren,
som berättar om banan och det man ska tänka på. Sedan är det
fri banvandring för alla startand e. Det är inte ovanligt med upp
till 50 startande i en klass.

Många var med och jobbade även på septembertävlingen.

Alla klasser börjar med 100 poäng som domaren sedan drar av
1, 3, 5 eller 10 poäng för missar såsom sträckt koppel, nosning,
tappad kontakt, beröringar, förarfel och mycket annat.
Utångspoängen sjunker snabbt men att klara sig över 70 poäng
är inte ouppnåeligt.
3 resultat på minst 70 poäng krävs för att bli uppflyttad till nästa klass, om man inte går en runda på 100 poäng, då har man
rätt att starta i nästa klass.
För att få rallylydnadsdiplom i respektive klass krävs 3 resultat
minst på 70 poäng. Titeln blir RLDN i nybörjarklass, och följande titlar RLDF, RLDA och RLDM.
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I momentet sitt-stå är det lätt att dra på sig minuspoäng,
I nybörjarklass tävlar man med kopplad hund och åker på
ännu svårare är sitt-stå-gå runt (hunden). Man får använda avdrag direkt om koppelhaken så mycket som rör sig åt
både handtecken och ko mmandon.
något håll vilket betyder sträckt koppel.
Två hundar har jag startat med, en av dem är klar i fortsättningsklassen. Vi ska nu träna vidare inför start i avancerad
klass.
Utmaningen blir att klara alla moment även på höger sida,
hur lätt är det när hunden är inlärd att alltid vara på mattes
vänstra sida.
Den andra hunden börjad e lite senare och är klar i nybörjar-

klass och vi kan stolt visa upp en av rundorna på 99 poäng,
en nosning ifrån full pott. I febru ari fyller hon 11 år så vi får
se om hon håller sig frisk och pigg för att tävla vidare.
Stort tack till alla Heby BK:are som tillsammans med
UHAC:are ställt upp och arbetat med tävlingarna, hoppas ni
vill vara med nästa år också!
/Yvonne Höglund

Sponsorer till tävlingarna har varit:
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Mentaliteten hos våra hundar.

rörligt föremål "Lilla-bytet".
Aktivitet: man tittar på om hunden kan koppla av.
Avståndslek: man tittar på hundens förmåga till
lek med en främmande person på avstånd från
föraren.
Överraskning: man tittar på rädsla, hot/
aggression, nyfikenhet. ”Dumpe” overall som
hastigt hissas upp framför hunden.
Ljudkänslighet: i princip samma som ovan, överraskande ljud "Skrammel".

Dumpe overall flyger upp och sträcker ut armar
och ben - hur reagerar hunden?
M an hör ju ofta uttrycket MH i lite olika sammanhang. De som vill tävla i bruksgrenarna, måste än så länge, ha sin hund beskriven och uppfödarna är också intresserade av sina hundars mentalitet.
Vad är då M H?
Kort kan man säga att M H (M entalbeskrivning
Hund) är enligt ett fastställt mönster, beskriva hur
en hund reagerar på vissa retningar.
Detta sker i en bana där alla mått, tider, avstånd
o.s.v. är standardiserade och som måste följas.
Detta förutsätter då också att de personer som
tjänstgör som figuranter har utbildning, så att alla
hundar testas lika, oavsett var i landet testet sker
och inte minst viktigt, oavsett hur hunden reagerar.

Spöken: man tittar på hundens reaktion inför hotfulla saker som sakta närmar sig.
Lek: man vill se om hunden, trots att den utsatts
för belastning, fortfarande vill leka.
Skott: man vill se hundens reaktion i samband
med skottlossning.

Vad är det då man beskriver?
Testet delas in i olika moment, uppdelade på 10
olika stationer.
Kort ser det ut som följer:
Kontakt: man tittar på hur hunden hälsar, samarbetar och kan hanteras av en främmande person.
Lek: man tittar på leklust och gripande.
Testledaren leker med hunden.

Jakt: man tittar på hundens lust att förfölja ett
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Vilka hundar får delta i mentalbeskrivning?
Alla hundar som är registrerad i SKK (Svenska
kennelklubben), eller av SKK godkänd utländsk
klubb, och som uppnått 12 månaders ålder får
vara med.
Hunden måste vara ID-märkt.
Under året har drygt 50 hundar beskrivits i Heby
BK:s regi. M ånga olika raser, stora som små. Den
minsta hunden var en Chihuahua och störst var
Grand Danois.
Sedan vi blev av med klubbstugan har vi varit i
Östervåla hos Anna och Leif Forsberg, som byggt
upp en bra bana på sin gård.
Oftast har vi klarat oss med klubbens funktionärer, bara i några fall har vi fått ta hjälp utifrån. Det
har varit ansträngande för våra testledare och beskrivare som lider av ryggont och diverse andra
krämpor.
Nästa år får vi en ny testledare då Anna Forsberg
kan rycka in. Även figuranterna har fått slita. De
som medverkat som A- och B figge har ofta varit
samma personer varje gång.

...och tränar han inte sin egen hund så sitter han
som sök figurant till någon av de andra hundarna i sökgänget. (Red. anm. Foto Y. Höglund)
blir utbildade. Blir vi tillräckligt många kan vi ha
utbildning i klubbens regi.
För mig som ny i sektionen har det varit lärorikt
och roligt att få medverka. Jag har lärt mig mycket om hur hundar reagerar i olika situationer, vilket man kan ha nytta av i sin egen relation till sin
hund.
Kenneth Persson
tel. 076-366 21 23 mail: hebybkrus@hotmail.com

Passa på att anmäl ditt intresse redan nu!
Kan man ingenting så börjar man med Bfigurantutbildningen.
Är man B-figurant går man vidare med Afigurantutbildningen.
Och är man A-figurant kan man vidareutbilda
sig till testledare.

Vill man träffa Kenneth, så är det bästa stället
att ”söka” honom i Tärnsjöskogarna där han
ofta tränar med sin duktiga riesenschnauzer
Cissie…(Red. anm. Foto Y. Höglund)
Att vara med i RUS sektorn är mycket givande.
Det är intressant att se hur de olika hundarna reagerar och att det inom samma ras kan vara stora
skillnader.
Klubben behöver nya figuranter så att inte samma
personer behöver medverka varje gång.
Hör av er till RUS-ansvarig så ser vi till att fler
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B-figge utbildningen är planerad den 24 mars på
Knivsta BK och den 25 mars på Bro-Håbo BK
alt Vallentuna BK.
Skicka din intresseanmälan till Kenneth! Kanske är det många så att utbildningen går att lägga i Heby? T ex alla B-figgar som vill gå vidareutbilda sig till A-figgar. Hör av er!

hebybkrus@hotmail.com

Välkommen till

Möklinta

Hundcenter
Butik och Rehab med vattenlöpband och vibrationsplatta
Friskvårdserbjudande:
Vid köp nov-jan
10% på friskvårdskort
10 gånger (vattenlöpträning och
vibrationsbehandling)
Butikens Öppettider:
Tisd.-fred. 16.00-18.00
Tidsbeställning för rehabilitering
072-211 80 11
(nytt telefonnummer)

Butiken har stängt 23/12– 26/12

God Jul och Gott Nytt År!
Monica Tydén
Cert.hundfysiooterapeut
Peder Norman
Leg.naprapat

Mer info på vår hemsida www.moklintahundcenter.se

Nu säljer vi MIM burar
-säkerhet för både hundar
och människor
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Sue´s tankar om regler!
Varför får man inte äta kallopps på köksbordet?
Alla andra gör ju det. Har provat att äta
det mesta från köksbordet, ja även från
soffbordet. Olika saker på olika tidpunkt, men matte blir lika sur varje
gång. Så, jag hämtar kampleksaken för
att avleda henne. Den leken tycker hon
om. M åste man alltid leka som hon vill?
Varför får man inte bajsa på Jonathans rum?
När alla andra gör.....nej okey då, men
det är ju så stökigt att det inte borde
göra någon skillnad ändå.
Varför får man inte hoppa på tanter med vita
jackor?...allra helst när de står med en
liten pudel under armen. Har inte pudlar
ben så de kan stå själva? Eller är de
rädda att åka in i flexikopplets dosa?
Varför får man inte försöka äta upp en Rottweilerhanne? Eller åtminstone skrämma
honom när han står utanför mitt jobb.
Har han inget eget jobb att stå utanför?
Och till sist;
Blue Wingfires Curly Sue ”Sue” är en Australian
Varför får man inte göra små hål i en dyna till Shepherd och matte är Therese Boman. Foto: Tina
ett extremt stort hål, när matte sitter i
Thyrsén.
bilkö? Borde väl hon om någon veta, att
ett litet hål kan bli extremt STORT!
/Sue Boman

Intresserad av studiecirkel/kurs?
Vardagslydnad? Valpkurs?
Prova-på, t ex spår, sök, rallylydnad, agility osv?
Vi ordnar aktiviteter efter behov och efterfrågan i samarbete med Studiefrämjandet.
Kontakta Heby BK:s utbildning via mail:
(i dagsläget har vi ingen ansvarig som kan svara på telefon)

hebybkutb@hotmail.com
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MESTA BÄSTA………. VANDRINGSPRISER!
Vi söker resultat från dig som har varit ute och tävlat officiellt för Heby Brukshundklubb.
Lämna in dina resultat från Bruksprov, Lydnadsprov, Rallylydnad och Agillity senast 2011-12-31.
Skicka dina resultat till marieteams@hotmail.com eller ring 0763 463 692 M arie Sverin
Fina priser att hämta hem. Utdelas på Årsmötet.

NÄSTA ÅRS BRUKSTÄVLINGAR I HEBY´S REGI
6 Maj SÖK lägre, högre och elit klass
16 Juni SKYDD lägre, högre och elit klass
7 Juli SPÅR elit klass
8 Juli SPÅR högre klass

Vi har inte lagt in Lydnadstävling och
Appelklass då vi inte vet hur de ser ut på
Runavallen.
Dessa prov kan vi söka i efter hand direkt
till distriktet.

NYTT fr.o.m 1 januari 2012
Om du går in på SBK´s hemsida: www.s bk.nu/tavling/regler/ så ser du vad som är nytt i respektive
klass.
Nya böcker kommer jag att beställa så fort dessa kommer ut till försäljning i slutet av november.
Lägger ut de på hemsidan och facbook. Hur du kan beställa hem dessa.
NYA ANM ÄLNINGSAVGIFTER
Vad de kostar ser du på www.sbk.nu/tavling/anmalningsavgifter2012
NYTT ANM ÄLNINGSSÄTT
Du måste ha eget konto på SBK-Tävling http://s bktavling.se/
Hjälp har du här: http://help.sbktavling.se/
Tävlingsmöte: 4/3 - 2012 kl 16.00. Plats meddelas senare.
/M arie Sverin

Håll koll på hemsidan eller
facebook.
Du som redan är med på facebook kan gå med i gruppen
Heby Brukshundklubb.

OFFICIELLA RALLYLYDNADS TÄVLINGAR 2012
Tävlingarna hålls i Uppsala i samarbete med Uppsala hund- och aktivitetescenter.

22 april
27 juli (kväll)
16 september

alla klasser
avancerad och mästarklass (vi kan bestämma senare om
vi även vill ha nybörjar- och fortsättningklasserna)
alla klasser

Kontakt: Yvonne Höglund mail: yvoho@live.se tel. 070-5760848
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High Chapparall Augusti – 2011
Bland indianer och cowboy´s avhölls årets SM i bruks och IPO.
Det var 13:e SM :et i rad för min del som jag åkte på och fler hoppas jag att det blir.
Det är alltid lika trevligt att komma på ett SM och träffa folk man känner från olika delar av landet.
Sedan är det inte fel att få se många bra hundar, handla lite saker i de många försäljningsstånden.
Vi kom ner på torsdagen, det tog lite tid innan vi fick en plats till husvagnen och då var det sjötomt till
de flesta platserna, p.g.a en veckas oupphörligt regnande. Tids nog hittade vi en mindre blöt plats och
hade fått upp yttertältet med stor hjälp av en av våra gamla skyddsmagistrar.
Fredagen togs en runda runt tävlingsområdet för att ha lite koll på var de olika aktiviteterna skulle hålla hus, på kvällen var vi flera stycken som käkade middag tillsammans och hade jättetrevligt.
Lördagen, nu var tävlingarna igång och dagen var ganska lugn, de flesta grupper var ute på sina specialer. Jag tittade på IPO som körde lydnad och uppletande för spårhundar så under lördagen hann jag
även gå runt och titta hos handlarna.
Söndag, idag skulle de avgöras en SM vinnare i respektive grupp och som skulle koras under eftermiddagen. Personligen satt jag mest under dagen och tittade på IPO och skydd. En nyhet för året var
att man körde fem IPO hundar och sedan fem skyddshundar så varvade man hela dagen. Ett väldigt
bra initiativ.
Några fantastiskt roliga SM -vinnare var...
GRATTIS, GRATTIS
Torbjörn Johnsson med X-man våran spår magister från lägren, han vann RAPPORTEN!!
Var duktig och höll nerverna i styr inför lydnaden. Två veckor senare så blev dom också tvåa på Nordiska M ästerskapen.
Sandra Jansson med Prince Nicolaie från Knivsta BK/Upplands distriktet, vann SÖKET.
IPO vinnare var Göran Erman med Gråmanns Rasko en kanon trevlig hund som kommer från samma
kennel som min Kira. Kul när släkten går bra.
Imponerande SM vinnare i spår Bernt Jansson 73 år. Än är det inte försent!!!
Nästa år går SM på följande platser. Hoppas vi ses där / M arie

Svenska Mästerskap 2012
SM Lydnad o Agility 2012
Borlänge 15 – 17 juni
www.sbk-sm.se/lydnad-agility.2012

SM Bruks & IPO 2012
Axvalla 24 – 26 augusti
www.sbk-sm.se/bruks-ipo.2012

Exakt 100 medlemmar är vi!
För att veta vilka vi är så har vi lagt in medlemslistan här i tidningen, med namn, bostadsort och mail
adress. Saknas din mailadress så måste du uppdatera SBK registret själv. Du loggar in med ditt medlemsnummer (se baksidan på Brukshunden) på ”mina sidor”, där ska du sedan kunna administrera
dina egna uppgifter.

Hjälp till att visa att vi finns, skaffa dig klubbemblemet på din väst eller jacka,
se sid 20!
13

Nytta eller nöje eller kanske både
och.....
Vi är några envisa typer som rantar runt i skogen, ibland flera gånger i veckan, för att bland
annat lära oss hitta människor som gömt sig i
skogen. M in matte och jag hör nog till de flitigare, i alla fall i vår träningsgrupp.
Att hitta mer eller mindre dolda människor i skogen är ingen match, tycker jag. Kul är det också
även om man måste fundera lite över hur dåligt
lokalsinne de har när de kan gå bort sig i samma
skog gång på gång.
M in matte går bort sig i svampskogen hemma
men när vi kommer ihop med de andra håller hon
sig på plats och kollar att jag sköter mig. Alla
andra som jag hittar är trevliga typer som så småningom bjuder upp till lek och som dessutom
bjuder på godis. Under tiden som gått med flitig
träning har jag lärt mig att det finns riktigt goda,
ätbara saker i fickorna hos de där som kommit
vilse. Godis är annars sådant jag länge betraktat
med stor misstänksamhet.
Vad skall det vara bra för egentligen?
Är det inte bara mutor för att jag skall låta bli att
titta på andra hundar eller annat kul?

plockat blåbär. En förfärligt långtråkig sysselsättning, tycker jag. Bara ibland har jag fått
springa omkring för mig själv i skogen men oftast har jag fått vara i koppel eller till och med i
bilen om det inte var för varmt bara för att det
varit andra, alldeles okända människor som där
och konkurrerat om bären. Det hade varit mycket
bättre om jag fått hoppa på dem och gegga ner
dem lite när de ramlat omkull så hade matte och
hennes kompisar fått ha bären för sig själva. Fast
matte plockade nog så att hon fick nog. Särskilt
när hon börjat plocka med skrapa. Då satt hon
hemma hela resten av dagen och lät väldigt konstigt medan hon plockade bort de små skaften på
vartenda bär. De där orden använder hon nästan
aldrig annars, inte ens när jag tramsar som värst.
Ja, ja, till slut tog det i alla fall slut med det
långtråkiga bärplockandet och så var det lugnt en
tid.
M en sedan.... då kom kantarellerna!
Och trattisarna! Och det blev mera rensande när
vi väl kommit hem. Fast nu när det är mitten på
november har hon ledsnat på trattisarna också.
De har vi ju inte bara plockat i sök-skogen utan
hemma också. Har ni tänkt på att det luktar konstigt när svamp torkar? Det tycker jag. Det luktar
inte som om det vore ätbart och ändå äter både
husse och matte det varenda dag nästan. Husse
säger att vi inte har plats att spara mer så det blir
att äta direkt.
Förra året hade vi slutat leta människor i skogen
vid den här tiden. Då var det så mycket snö att vi
inte kom ut i skogen ens. Nu slåss vi fortfarande
med knotten.
Om matte kommer ihåg det kan hon nog ta med
lite fin adventsmossa i år, den snöade inne förra
året.

Andra saker som man skall göra i skogen är
mycket svårare och alldeles meningslöst att lära
sig, som det där att ge matte rullen i handen. Den
ligger riktigt bra på stigen eller kvar ute i skogen.
Att lägga någonting i mattes hand är någonting
man kan sysselsätta sig med vid andra tillfällen
som t ex när man inte behöver springa så långt så
att man måste flåsa så hemskt eller för den delen
när man ställer upp och lyfter upp klotången och
lägger den i handen när människan blivit så utmattad av kloklippningen att hon inte orkar böja
sig ner mer.

Hälsningar från Cordi med matte
(Foto: Elisabeth Sterner)

Det finns andra saker som min matte gör i skogen också! Hela sommaren har hon hållit på och
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Sök grupp- lördagar

”Man ska ha
riesen,man ska ha
riesen….”

En NY Sök grupp har kommit i gång. Vi är 10 st
som träffas på lördagar o tränar våra hundar. Det
är allt från nybörjarhundar till högre klass hundar, förare som också är nybörjare och förare
som kommit en bit.
Vi åker runt till olika marker som är ok att vara
på,vi hjälper varandra o "bollar" idéer så att vi så
småningom ska kunna komma ut på tävlingar.

Ja de har jag sjungit några
gånger. Det kan man göra
om man haft förmånen att ha en riesen som min
"Valle".
Som dom flesta vet så fick jag lov att ta bort honom p.g.a. sjukdom, efter förmånen att ha haft
honom i 8 Roliga, Knökiga, Tokiga, Kliamigihuvudet, Hatkärleks år.
Vi hade våra duster, men de han lärde mig om
hund är nog svårt för mänskligheten att göra eller
förstå.
TACK "Valle" för att du funnits i mitt liv,
(snyft,snyft, nu kommer lite tårar) du kommer
ALLTID att ha en speciell plats i mitt hjärta.

I gruppen har vi en "blandis" som bara älskar att
få springa ut till figuranterna, ja nu vet ju alla att
man inte får tävla när man är "blandis" men nästa
hund matte skaffar kanske blir en renrasig
(t ex: riesen) dessutom är matten, ung o duktig
och sådana vill vi ju ha många i klubben.
När vi har tränat klart för dagen fikar vi o pratar,
vid ett tillfälle tände vi en brasa o grillade korv,
riktigt gott.
Än så länge har vi haft tur med vädret.

Så tänkte jag att "Pirran" (riesentik) och jag skulle ta det lugnt ett tag, men inte f.....n gick det.
In kommer en "huligantjej" vid namn Ajgo´s
Bea, en schäfertik (nu 7 mån.).
Ja då var friden slut kan jag säga. Att man inte
haft valp i huset på länge upptäckte jag. Helt
plötsligt ställs vardagen på ända.
Ingenting får stå under axelhöjd för då tror hon
att det är hennes saker, men vad roligt det är att
träna hund igen.
Kul också att det finns fler i klubben som skaffat
nya hundar, det sporrar lite.

Bakom tangentbordet/Lena Salestedt
Kontakta Lena för info om gruppen,
mail: thelma.lena1@tele2.se
KLUBBEN fyller 20 år 2012. Hur ska vi fira
det?? Tänk till och kom med förslag på Årsmötet.
Hjälp klubben köp en JULKALEND ER kostar
50 kr var av 25 kr går till klubben.
Vi har ca 100 st kvar att sälja. Kontakta M arie,
marieteams@hotmail.com - ring 0763 463 692.

Bakom tangentbordet/Lena Salestedt

Arbetsfesten
Trots att vi inte haft en egen klubbstuga och enligt en del ingen aktivitet så hade jag skickat ut
inbjudan till 40 st som under året gjort en fin insats i klubbens anda. För det är ju så att en liten
eller stor insats resulterar ju i en inbjudan till Arbetsfesten där vi bjuder på en trerättersmiddag
med dryck i goa vänners lag.

Vandringspris: M ARRE´s VP eller årets arbets
myror. Priset ska utdelas på arbetsfesten och om
den inte anordnas ska de delas ut på årsmötet.
Priset ska delas ut till två personer som under flera år arbetat aktivt för klubben, de får inte delas ut
till någon som sitter i styrelsen. Priset utses av
sammankallande i tävling och de två som fick priset året innan.

I år kom 27 st och det var rekord. Vi samlades i
Runhällens Bygdegård som var ett mycket trev- 2011 års arbetsmyror är Karin Johansson och
ligt ställe, fina lokaler med framförallt ett mycket Therese Boman. För deras engagemang i de meslättjobbat kök.
ta av klubbens aktiviteter.
Jag hade instiftat ett nytt och lite annorlunda:

Vid pennan
M arie
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svårt att hinna med fler innan det blev för mörkt.

Mental Test i grustaget

Det är ständigt brist på möjligheter att genomföra När el-haren slutat rymma, skramlet förflyttats lite
MT för oss hundägare, efterfrågan är stor och till- för att korta av banan, när allt var fotat och förevigat och besiktat, testledaren upphämtad vid statiofällena är begränsade.
nen i Uppsala och avlämnad på plats och första
Under 2011 har M ia Fornesten och undertecknad hundens chip avläst... då var vi igång!
fått möjlighet att disponera "Klingbergs Sandtag" Det flöt fint och vi fick ihop ett antal godkända
hundar.
för hundaktiviteter och vi kände att det var väl
själva 17 om Heby BK inte skulle kunna ordna ett Samtliga funktionärer lovade att gärna återkomma, bara de bokas i god tid. Det var det bästa beMT där.
Sagt och gjort. Kennet var givetvis med på idéer- tyget tycker jag!
na och ansökte om testet, så var vi igång!
2 domare, testledare, figgar, mat, fika, bana... allt För att hålla kostnaderna nere för klubben som
inte hade domare eller testledare att erbjuda denna
skulle ordnas. Inte nog med det, huset vi valt att
gång, men väl en figge, betalade deltagarna kostdisponera saknade el efter inbrott, vem behöver
inte lite extra koppar att sälja då och då? saknades naderna för samtliga funktionärer som önskade
gjorde även ett par fönster och en dörr, men vadå? ersättning. Det visar på hur viktigt det är att ordna
MT, hur efterfrågat det är.
Allt löste sig, varken M ia eller jag tar allt för hårt
på besvärligheter. M ed stort stöd av våra män
byggdes bana, fönster lagades, dörr ordnades och
elverket drogs igång.....All personal ordnades utan
större problem, det var lite svårt med A-figge men
det löste sig fint.

Nu närmar vi oss ett nytt år med nya möjligheter
och utmaningar.
Givetvis vill vi ha fler M T och givetvis ska vi
genomföra arrangemangen så bra vi kan.
Utedass eller ej.....
/M arianne Hansson

Det var hundar av rasen långhårig collie som var
med. Sju kom till start eftersom det skulle vara

Heby BK:s årsmöte
planeras till lördagen den 11 februari.
Ha koll på hemsidan när det börjar närma sig!

Bilder från vårens tävlingar på Runavallen i
Runhällen.
Okänd fotograf.
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Heby BK:s alla medlemmar december-2011.
Efternamn
Andersson
Andersson
Andersson
Andros
Arvidsson
Beckman
Berglin

Förnamn
Marita
Rita
Rune
Margaret a
Margaret a
Anna
Tomas

Ort
MÖKLINTA
MÖKLINTA
FLOBY
JÄRLÅSA
HARBO
Heby
Heby

Blom
Blom
Boman
Boman
Boman
Dahlgren

Göran
Minna
Alexander
Therese
Tina
Karin

HARBO
Sala
RUNHÄLLEN
RUNHÄLLEN
Östervåla
HEBY

Dahlström
Dar
Deckel
Ekbom
Ekbom
Eriksson
Eriksson

Kerstin
Carina
Cecilia
Lisa-Marie
Nathalie
Anna-Lena
John

Sala
Uppsala
STOCKHOLM
HEBY
HEBY
TÄRNSJÖ
Morgongåva

Fornesten
Forsberg
Forsberg
Forsgren
Geleff
Grandin
Grönlund
Gyllander
Hageus
Hageus
Hagland
Hammar Sandström
Hansson
Hawée
Hedlund
Hedman
Helgesson
Helgesson
Hellström
Hemlin
Höglund
Isberg
Jarl
Jarl
Jelséus

Mia
Anna
Leif
Britt-Marie
Linda
Joel
Carina
Vera
Mikael
Veronica
Anna
Mari
Marianne
Göran
Stig
Michael
Ingegerd
Ulrika
Helene
Margaret a
Yvonne
Michael
Sandra
Sandra
Victoria

SALA
ÖSTERVÅLA
Östervåla
ÖSTERVÅLA
Runhällen
Tärnsjö
BÅLSTA
HEBY
RUNHÄLLEN
RUNHÄLLEN
BÄLINGE
MORGONGÅVA
Heby
HARBO
Runhällen
MORGONGÅVA
TÄRNSJÖ
HARBO
BÄLINGE
KNIVSTA
HARBO
HARBO
KNIVSTA
KNIVSTA
Enköping
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E-postadress
rita2@telia.com

maggan@arvidsson.biz

hempysslarna@live.se
therese.boman@hotmail.com

cecilia@hastbiten.se

mia.attan@t elia.com
forsberg.al@telia.com
forsberg.al@telia.com

nina.gronlund@tele2.se

amarihs@hotmail.com
Marianne-Hansson@telia.com
goranhawee@teli a.com

margareta.h emlin@carema.se
yvoho@live.se
michael@tassit.se
sandrabozze@gmail.com
2 ggr ! Fel i registret ?
victoria_jelseus@hotmail.com

Joelsson

Eva

TÄRNSJÖ

eva_jo elsson@hotmail.com

Johansson

Karin

RUNHÄLLEN

hebybksekr@hotmail.com

Jägerström-Pettersso

Maria

BÄLINGE

jompa1@hotmail.com

Karlsson

Clary

TÄRNSJÖ

Karlsson

Emma

TÄRNSJÖ

Karlsson

Johanna

RUNHÄLLEN

Karlsson

Johanna

Runhällen

Karlström

Emma

Runhällen

Kornberg

Gunilla

VITTINGE

Kugelberg

Kerstin

RUNHÄLLEN

Kviegård

Anna

Östervåla

Larsson

Marie

UPPSALA

Larsson

Thomas

Östervåla

Larsson

Tomas

Runhällen

Lindbom Hede´n

Anna

HEBY

Lund

Mats

ÖSTERVÅLA

Lunde´n

Maud

Tärnsjö

Mejstedt

Eva-Lotte

Huddungeby

Naess

Ingmarie

HEBY

Nilsson

Marie

Sala

Nordgren

Ulrika

Norsjö

Paassilta

Helena

Östervåla

Persson

Göran

Tärnsjö

Persson

Kenneth

VÄNGE

Pettersson

Eva-Britt

SALBOHED

Pihlaja Aho

Kari

SALA

Rosén

Susane

VITTINGE

Run feldt

Monica

Runhällen

mariel arsson_1@hotmail.com

domarboskogens@swipnet.se

kepeta@spray.se
kari.pihlaja-aho1@tele2.se

Runeklev

Mia

HEBY

Rutström

Marianne

VITTINGE

Ruudh

Anna-Karin

ÖSTERVÅLA

Salestedt

Lena

VITTINGE

thelma.l ena1@tele2.se
martinas.jbond@gmail.com

Schäfer

Martina

Bälinge

Seifors

Barbro

Tärnsjö

Seifors
Skoglöv

Gösta
Suzanne

tärnsjö
HARBO

hebybkvord@hotmail.com

Smedjegård
Sundelin

Elisabet
Gunilla

Heby
TÄRNSJÖ

elisabet.smedjegard@tel ia.com
gunilla@interface.se

Sundelin
Svensson

Per Olov
Michael

TÄRNSJÖ
INDA

po@interface.se

Sverin
Sverin-Söderberg

Marie
Sara

TÄRNSJÖ

mariet eams@hotmail.com

Söderberg

Elisabeth

Järlåsa

Söderlund
Ungvari

Lena
Yvonne

HARBO
Runhällen

WALL
Wendelin

CHARLOTTE
Hillevi

HEBY
Möklinta

Westman
Westman

Hans
Märit

ÖSTERVÅLA
HEBY

Widén
Widén

Camilla
Tomas

HEBY
HEBY

Ädel
Ädel

Anders
Annette

VITTINGE
VITTINGE

Östensson
Östlund Larsson

Irene
Anneli

TÄRNSJÖ
BJÖRKLINGE
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lena@kurant.se

hillevi.wendelin@hotmail.com

ireneostensson@hotmail.com
info@annelismalarstuga.se

Till Salu:

STATUTER för Rallylydnaden.

Flatcoated Retrievervalp

Vandringspris :

Hane 4.5 månader efter trevliga, friska, meriterade föräldrar söker ägare/familj som vill ha en
hund att träna t.ex bruks/ lydnad /jakt.
Han är en mkt trevlig och mysig hane som ser
riktigt bra ut.
Gärna till utställningsintresserad ägare.
Ring mig så berättar jag mer: 070-693 64 79
Eva Joelsson

Mesta Bästa Rallyhund
Vinns av den som lämnar in de högsta poängen
från tre valfria officiella tävlingar i valfria rallylydnadsklasser under året.
M edlemskap krävs i Heby brukshundklubb.
Samma ekipage tre år behåller priset.
Priset instiftat 2011 och skänkt av
Yvonne Höglund & M ichael Isberg.

Vilken klubb vi har!!
Klubben mötte våren klubbstugslösa, och många tänkte nog..Hur ska det gå? Var ska vi ha tävlingar,
kurser, MH och möten?
M ed facit i hand kan vi konstatera att allt går bara man vill!
Under året har kursverksamheten fungerat, två valp- och två allmänlydnadskurser..kanske var det
fler??
Alla tävlingar genomförda tack vare Runhällen BOIS samt jaktlag och markägares goda vilja och förståss klubbens egna trogna. Folk som inte ens är med
M edlemmar i klubben har lagt timtal på att åka runt och visa marker, snitsla spår och på andra sätt
hjälpt klubben.
52 hundar är M H-beskrivna tack vare upplåtelse av en jättefin bana i Östervåla och klubbens duktiga
MH-folk.
Spår- och lydnadsträning har skett i skogen och på Runavallens exemplariskt klippta green.
Två sökgäng med ett tjugotal sökentusiaster har tränat under året och i detta nu pågår bingolottoförsäljning inför ett stugköp.
Stuggruppen letar med ljus och lykta, och jobbar på med olika alternativ.
Så nog kan vi säga att klubben är aktiv och har gjort ett jättebra jobb även i år.
Tack till oss alla!!! Vi ser fram emot ett nytt år med förhoppning om en ny fin klubbstuga.
/Karin och Therese

Klubbens ekonomi ser rätt god ut hälsar vår kassör Gunilla Sundelin.

Hemsidan är klubbens anslagstavla.
www.hebybk.se
Webbmaster uppdaterar sidan när Du skickar in material!
Skicka ett mail till:

hebybkweb@hotmail.com
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Gör en canvastavla av ditt bästa foto!
En canvastavla är ett foto eller en bild utskriven på en duk av canvas, canvas är en ytbehandlad bomullsduk. Denna canvasduk monteras vanligen på kilramar av olika tjocklekar
och storlekar. Våra canvastavlor levereras
alltid färdigmonterade på kilramar i passande
storlek.
Herlins Bildproduktion, Jerker Herlin
Dalvägen 4, Östervåla
Tel: 018 430 05 50 M obil: 070 959 14 75
M ail: jerker@herlinsbildproduktion.se
www.herlinsbildproduktion.se

Visa att klubben finns!
Klubben har tagit fram vårt fina klubbemblem i
en plastfolie i samarbete med Herlins Bildproduktion i Östervåla.
Detta sätts på din träningsjacka, väst eller annat
plagg med värme och tryck.
Kostnad 40:- som du betalar på plats, ring gärna
innan och kom överens om tid.
Herlins Bildproduktion har även sponsrat rallylydnadstävlingarna med 4 snygga canvastavlor .
20

