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Heby brukshundklubbs medlemstidning

Läs tidningen ordentligt, det kan löna sig!
Till årsmötet tar du med dig en lapp där du skrivit antalet
tassar du hittat i tidningen samt ditt namn. Av de som
räknat rätt dras en vinnare.
Fint pris blir det till den lycklige vinnaren!
Tassarna ser ut så här:

TÄVLING

eller så här:

De kan vara olika stora och ibland lite mindre
synliga.
Alla tassar ska räknas!
Och du…. Glöm inte denna!
”Möklinta hundcenter” tassar i loggan räknas inte.
/Yvonne

Verksamhetsplanen för 2014 skall så småningom fyllas
med klubbens alla aktiviteter, men här är en början.

Verksamhetsplan 2014
Januari
Februari

16

Årsmöte 16.00 i klubbstugan, Blå Mörkret.

27
13
20
28
29
30
31
1

TÄVLING sök, lkl, hkl, ekl.
TÄVLING lydnad 1-3
TÄVLING lydnad 1-3
Träningsläger kl. 19.00.
Träningsläger heldag.
Träningsläger heldag.
Träningsläger heldag.
Träningsläger avslut em.

5
19
20

TÄVLING DM - spår ekl.
TÄVLING lydnad 1 och 3
TÄVLING lydnad 2 och elit

16

TÄVLING rallylydnad N F A M

12

TÄVLING skydds DM

Mars
April
Maj

Juni

Juli

Bingolottos julkalender såldes
på torget i Östervåla av några
medlemmar.
Troligen finns det fler kvar så
har du inte dragit ”ditt strå till
stacken”, kontakta Annica via
mail: reko@live.se och be att få
köpa några kalendrar du med!

Augusti
September

Oktober

För visst blir det bra att få en
altan vid klubbstugan till sommaren?

November
December

Årsmötet 2014
Söndag den 16 februari kl. 16.00 i klubbstugan.
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”Redaktionen” har ordet
Text: Yvonne Höglund
Jag kan inte hålla med henne, burrrr.
Nåväl, ha en skön lässtund i bästa fåtöljen,
kanske med ett glas varm glögg i handen.

Hej!

Ja, någon redaktion har vi ju inte
men eftersom jag tog initiativet till
Yvonne Höglund
detta nummer av RRR-apport och ser till
att den blir tillverkad så känner jag mig
mail: yvoho@live.se
lite som en redaktör.
För er som inte tillhört klubben så länge
kan jag berätta att klubben hade 4 utgivningar per år av tidningen och fr.o.m. nr. 3
2007 finns de att läsa på vår hemsida, under rubriken RRR-apport fram till ett nr
som gavs ut 2011.
Kanske vi kan ta upp tidningsutgivning
nästa år? Vi får väl se om några skulle vilja
ta på sig detta otroligt roliga men tidskrävande jobb i vår klubb?
Årets första snö faller utanför fönstret, rätt
skönt att vi fick en lång höst innan vintern
kommer. Speciellt gynnsamt väder för
bruksaktiviteter.
I vår flock har en hund fallit bort och en
tillkommit under året.
Valpen upplever snöfallet med glädje och
springer runt i trädgården helt vild. Sedan
kommer hon in med tungan
hängande och en lycklig, halvgalen
blick ”I love it!”

Vår flock består av fyra Australian
Shepherds, alla är tikar mellan 6 mån och
14 år.
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Välkommen till Möklinta Hundcenter
Rehabilitering och Veterinärmottagning
Vår rehabiliteringsavdelning erbjuder:
WaterTread Mill
Besiktning av leder och muskler samt belastningsmätning med 4LegCheck
Vibrationsbehandling
Massage
Akupunktur
Veterinärmottagningen är öppen
Elterapi
måndagar och fredagar.
Laserterapi
Tidsbeställning måndag-fredag
Kurs i hundmassage och stretching för hemmabruk
kl. 9-15.
Mer information kommer på vår hemsida.
Tfn. 070-7331666 eller
072-2118011.
I vår butik kan ni köpa:
•
•
•
•

* Kosttillskott
* Halla Foder (var 10:e säck gratis)
* Back on Track artiklar
* ReDog artiklar

Utförsäljning av hundartiklar.

Butiken är öppen
tisdag - fredag kl. 16-18.
Tidsbokning för rehabilitering
tfn. 072-2118011.

Gå in på vår hemsida: www.moklintahundcenter.se
Mail: moklinta.hundcenter@gmail.com
Välkomna!
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
Monica Tydén
Cert. Hundfysioterapeut
Dipl. Hundmassör

Peder Norman
Leg. Naprapat
Cert. Hundfysioterapeut

5

Mia Adler Westholm
Leg. Veterinär

Heby BK har en uppvisningsgrupp!

I somras startades en uppvisningsgrupp på klubben och gruppen har redan varit ute på
tre uppdrag.
De uppdrag gruppen har haft var först under Huddungedagen i byns hembygdsgård.
Nästa var under ”Fest i Heby” arrangemanget och slutligen hade gruppen en uppvisning
på Julmyras ”Häst i Heby”-firande.
Just nu består gruppen av 7 medlemmar men
alla är välkomna att vara med.
Vi brukar dela uppvisningarna på flera områden, dels visar några av oss upp avancerad
lydnad som består av grupplydnad med platsliggning i grupp, kadrilj och andra formationer.
I grupplydnaden har vi haft stor hjälp av
Göran Hawee som satt ihop ett program,
tränat och kommenderar oss, vilket
säkert inte varit lätt med en grupp ”50+ damer”.
På Julmyradagen hade vi även bjudit in medlemmar från Uppsala hund- och aktivitetscenter som visade upp var sitt freestyleprogram med sina duktiga hundar.

Martina Schäfer & Bond

Sussie Jaczewski & Haven
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Vi visar även upp hur man kan använda hunden praktiskt på ett roligt sätt. I det ingår
t. ex. hunddrag med en specialbyggd sulky, vandring med klövjeväska, städning som
betyder att hunden plockar upp tappade saker från golvet och lämnar dem i en korg.
Hunden kan också hitta saker med hjälp av sitt otroliga luktsinne, som vi har tappat såsom nycklar, plånböcker osv.
Några andra visar upp cirkuskonster som deras hundar är duktiga på. Apportering av
korv, bugningar och vacker tass, allt som man kan roa sig med hemma under kalla och
regniga dagar.
Mest intresse och glädje visade barnen när de kunde sitta i sulkyn och bli dragna av en
hund. I vanligt hunddrag så har man kommandon som man använder till hunden då
man sitter själv i sulkyn. De kommandon man brukar kunna använda är framåt, höger,
vänster, sakta och stanna bland annat. Men på uppvisningen så hade vi av säkerhetsskäl en funktionär som ledde hunden runt.

En annan sak som publiken förvånades över var när de fick känna på tungapporten som
vissa av våra hundar apporterar och en kort stund därefter så fick de se en hund som
apporterar ett okokt ägg.
Vi brukar anpassa innehållet i uppvisningarna till de önskemål och den tiden vi får och
vi hoppas att vi blir fler medlemmar i gruppen till nästa år.
/Hanna Markusson och Dorra Kalinowska
Vill du vara med eller se mer bilder och få information, besök klubbens
hemsida! www.hebybk.se
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En brukshund rivstartar i rally!
Text: Marie Sverin
Första gången Kira och jag provade på rallylydnad var när
grenen inte hade varit i Sverige speciellt länge och Yvonne
hade en ”prova på dag” på klubben. Jag har alltid tyckt att
det är roligt att prova på nya saker man lär sig alltid något
nytt. Kira var då runt året (hon är född mars -06) och jag
behövde mera saker att sysselsätta denna unghund med.
Vi gick bara detta ”prova på tillfälle”, det blev ingen fortsättning just då, vilket jag idag kan tycka var hur dumt
som helst. Men vår träning hade andra målsättningar under fem år framåt, vi skulle ju köra bruks.
Så kom den dagen när det bara är att inse att ens hund
börjar bli till åren och att dess kropp inte håller för den typen av träning som det krävs för att de ska gå så bra som jag vill, för de har jag också
kommit på att jag är nog mer tävlingsmänniska än jag trott, jag vill inte tävla bara för
tävlandets skull (för så kul är det inte att betala en massa pengar i anmälningsavgifter
och bensin, samt avsätta en hel dag tidsmässigt och sedan bara bli godkänd).
Men vi måste ju göra något och vi måste sätta upp nya mål.
Vi började med att köra lite lydnadsprov, helt okej, men nu ville matte få nya utmaningar och så var det några som började hålla på med rallylydnaden nere på klubben,
det måste vi testa (kan ju inte vara så svårt tänkte jag som ju ändå hade en ganska
högt meriterad hund inom brukset).
Den största svårigheten var nog att inte ta i hunden och att inte sträcka kopplet man är
ju invand med att klappa hunden och att styra med kopplet, däremot är man ju inte
van att få prata och det får man ju göra så mycket man hinner och kan samt visa med
kropp och handtecken. Sedan ska man hålla reda på vad det står på skylten som jag är
vid och inte stå för nära eller för långt bort, själv är jag ju van vid att en tävlingsledare
talar om för mig vad jag ska göra.
Vad kul det var att få lära in nya saker, nya typer av ingångar, lämna sidan, olika typer
av backningar, men framför allt så åkte både matte och hund hem och var helt trött i
huvudet av allt tänkande. I rallylydnad går det ut på att ha så roligt som möjligt men
med precision. Ekipaget ska se glatt och positivt ut.
Vi har ju även här provat på att tävla och gjort 3 godkända resultat i nybörjarklassen,
ur kul!
Sedan har vi även gjort en start i fortsättningsklassen, där vart vi diskade (jag klappade Kira). Vi ska väl förhoppningsvis kunna tävla vidare nästa år, bara vi får till att jobba
på höger sida om inte annat så är det en väldigt trevlig träningsform.
Jag lyckades få med dotter och några kamrater till henne på lite träningar och även de
tyckte det var lika roligt som vi.
Passa på du också, en fantastisk sport som
gjord för alla åldrar både på hund och människor.
Vi försöker träna på Söndagar kl 12.00 nere på
klubben, kom ner Du också så har du lättare
att förstå vad vi gör. En ur kul gren som vi
ännu inte nått i topp.
/Marie och Kira
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Utbildning
Text: Yvonne Höglund

I somras blev klubben helt plötsligt utan utbildningsansvarig och närmast låg väl till
hands att jag tog det ansvaret, tills vidare. Jag hade ju haft utbildningen tidigare och
kunde relativt lätt ta över verksamheten.
Problemet har väl mest varit att få tiden att räcka till.
Trots att klubben varit under uppbyggnad har vi genomfört några hundägarutbildningar.
Under hösten har vi haft en vardagslydnadskurs, en valpkurs samt en rallylydnadskurs.
Några temadagar har vi också haft.
Ett par träningsgrupper har varit aktiva med träffar minst en per vecka under året.
Nya
4 st
6 st
1 st
3 st
3 st

funktionärer har utbildats eller är under utbildning.
har utbildats till tävlingssekreterare.
har utbildats till rallylydnadsskrivare.
har utbildats till rallyllydnadssekreterare.
kommer att examineras i början av februari till rallylydnadsinstruktörer.
är under utbildning till tävlingsledare.

Framtiden ser ljus ut inom sektorn då vi har många instruktörer som tillsammans har
en väldig bredd på sitt kunnande. Som utbildningsansvarig sitter jag kvar tills någon
annan lämplig tar över rodret.
Vi hoppas att komma igång med kurserna i mars/april.
I första hand med valp-, unghund-, rallylydnad- och lydnadskurser.
De läggs upp på hemsidan då de är planerade i tid.
All utbildning sker i samverkan med Studiefrämjandet
Kontakta mig om du vill skriva upp dig som intresserad för
någon kurs, skicka ett mail med dina personuppgifter och
uppgifter om din hund, ålder, namn, ras/blandis samt vilken
kurs du är intresserad av.

utbildning@hebybk.se
En valpkurs innehåller
så mycket mer än bara
lydnad. Det ingår en hel
del hundkunskap.
Vi tränar på allt som kan
främja samarbete och
kommunikationen mellan hund och förare.
Vi är ute i skogen och
går personspår och även
kanske personsök.
För att våga gå genom
tunnlarna krävs det en
hel del mod.
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Om hundmat
Text: Lena Söderlund
Om hundmat
Jag har haft hund sedan 1964 och uppfödning
sedan 1968. När jag började med uppfödning
fanns det vad jag kommer ihåg bara 2 torrfoder, Doggy och Fors hundpellets.
Doggy inköptes till första hunden Ray. Ray
tyckte inte om fodret, det ställdes ner i källaren och glömdes bort, upptäcktes på nytt när
det höll på att krypa ut självt med hjälp av
larverna som fanns i fodret.
Det goda med det fodret var att det inte innehöll bekämpningsmedel som dödade larverna.
Min dåvarande veterinär Hans Edlund var
mycket behjälplig med tips om näringsämnen
då han förordade husmanskost. Mycket lärorik
information har jag även fått från Ann-Marie Hammarlund, samt diverse föredrag i näringslära.
Nåväl i mitten på 1970 talet kom det en drös med torrfoder på marknaden.
Som kennelinnehavare blev man erbjuden att testa dessa gratis och marknadsföringen
var så skicklig att man trodde att ens hund skulle få alvarliga näringsbrister om man inte
gav dessa foder.
Min tionde kull föddes i slutet av 70-talet, denna kull tänkte jag föda upp på torrfoder.
Valparna fick diarré, fick dietkost och blåbär, blev bra och sjuka på nytt då de fick foder,
detta är inte magsjuka utan förgiftning sa veterinär Edlund.
Därefter återgick jag till hemlagat, dock med lite torrfoder strax före försäljningen till följande kullar.
10 år efter de förgiftade valparna fick jag besök av en konsult för detta foder, han berättade då helt spontant att 10 år tidigare, så hade de haft problem med fläktsystemet,
med mögel i fodret som följd, ersättning hade betalats för döda valpar. Då beslutade jag
mej, aldrig mera torrfoder.
Fördelen med hemlagat. Man använder livsmedel, kött och spannmål kontrollerade för
människor. Själv föredrar jag vommen, som är mycket enzymrik, klassas som livsmedel
exporteras till utlandet, som humanföda. Något mer järnrikt bör ges någon-några ggr per
vecka.
Grundrecept för egen tillagning.
Lika delar Avorioris-korngryn koka c:a 45 minuter.
En del risblandning 3-4 delar vatten . Bovete kan sättas till eller bytas mot kornet.
Obs det finns inget vete i bovete, bovete är snarare än frukt. En mindre del Hirs kan tillsättas.
Vom, oxkött, lammkött, kyckling kan ges som proteingiva. Koka inte vommen, i så fall
får du ta ner gardinerna och tvätta, lukten sätter sig i hela huset.
Grönsaker blandas i, bra och omtyckta av hunden är broccoli, morötter och rå vitkål.
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Blåbär är mycket bra, motverkar både bakterier och virus.
Till egen tillagning behövs det tillsättning av mineraler och vitaminer.
Kalk och fosforhalten är mycket viktig. Skall vara 1.0-0.8. 2 tsk mjölksyrad kalk till 1 kg
färdigt foder och något vitaminpreparat, t ex Vit taps enligt dosering.
Vegetarisk olja av god kvalité skall också tillsättas, t ex Sesamolja.
Hunden, till skillnad från människa och katt, behöver mer av omega 6.
Bra att ge är också levande lacctobakterier, mycket spännande forskning om detta pågår.
Varning
Foderråvaror från Kina kan innehålla Melamin, ämnet används för tillverkning av plast.
Kan orsaka förgiftning. Kan finnas i proteinrika råvaror, som veteglutenmjöl, soyaprodukter m.m
Varför ! Det höjer proteinprocenten i produkten.
Källa Jordbruket Foderkvalitesenheten 2007.
Xylitol livsfarligt för hundar, små mängder, 5-10 g är livshotande, finns som sötningsmedel, kan finnas även i hundgodis och andra hundprodukter. Artikel Hundsport 5/2008
Jag har hittat i följande artikel Glucovet pulver innehåller per 100 g MSM 20 g Glucosamin 12 g kondrotin 3 g Xylitol 65 g.
Etoxyquin ett konserveringsmedel. Forskning från Japan. Canserframkallande, njurar,
mage, urinblåsa, sterilitet, leverskador, detta ämne är fortfarande tillåtet i hundfoder.
Mer info om ämnet finns i www.kurant.se under kurants hundtjänst, under gifter.
Sedan vi gick med i eu behöver ämnet inte längre anges i innehållsförteckningen. Kan
döljas underföljande ”av eu godkända antioxidanter”.
Intressant artikel.
Hundar som äter hemlagat blir mindre allergiska.
Om en tik äter hemlagat minskar risken att valpen får allergi. Det visar forskaren Ane
Nordvedt i en avhandlingvid SLU Källa Hundsport Special2008/1.

”Vi har aldrig ätit torrfoder”! Maffia med valpar och Nikita, Maffia och Nemo leker.
Recept
Diet vid lös mage.
Red majzenastärkelse i vatten, tillsätt en buljongtärning och några msk druvsocker,
späd till soppa.
Ges 3-5 dagar.
Mellan målen kan man ge vitt rostat bröd och rå mager oxfära.
I soppan kan en äggula tillsättas och ett kryddmått citronsyra.

11

Vår nya klubbstuga
Text: Annica Boström
Blå Mörkret
Först en tillbakablick, för våra nya medlemmar. När klubben bildades letade man
efter ett bra ställe som skulle ligga mitt i
kommunen och då blev de ”Blå Mörkret”.
Där har vi varit sen 1992, vi har hyrt av
ortens idrottsförening, som sen många år
tillbaka själva inte haft någon egen verksamhet.

År 2010 beslutade idrottsförening och sälja stället, vi var självklart med och bjöd,
men stugan gick till en privatperson, som
köpte den för att göra om den till sommarstuga.
Ombyggnaden pågick för fullt sommaren
2011 men den 4 augusti brann allt ner till
grunden.
Branden var anlagd.

Efter många om och men så får vi i juli
2012 erbjudande och köpa marken och det
som var kvar efter branden.
I september 2012 blev Heby BK ägare till
marken.
De var en stor dag och kunna kliva runt på
appellplanen i det då midjehöga gräset då
planen inte varit klippt sen 2010, samt
veta att nu är de klubbens egna plan.
Början på grunden.
En stor sten var i vägen men skam den
som ger sig!!
Stugan måste ju ”stå i våg”!
Gossarna slet hårt, grävkillen blev förvånad att allt blev klart så fort!
Men är Lund arbetsledare, då
går det undan.
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Så kom då äntligen dagen D, då våra baracker skulle levereras, det var den 4 juli och
de kom 2 och 2, så kl. 09.19 stod den första nästan på plats.

Och bara 15 minuter senare var nr 2 på plats, sen åkte transportören in till Uppsala
igen för och hämta de andra två och lite senare så var där alla 4 på plats. Alla drog en
lättnads suck, nu var de bara resten kvar!

Så äntligen står där vår nya klubbstuga på plats!
Alla var hungriga, det blev en snabbfärd till Harbo för och hämta pizza och den satt som
en ”smäck”! De gäller och hålla ”arbetsledaren” på bra humör!

Fösta hunden som var och hälsa på vid nya stugan.
Sedan följde en massa inomhusarbete, jag tror att de första 10 dagarna efter det att
barackerna kom var vi nog där varje dag och jobbade!
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Så var det dags och ta i tu med vatten och avlopp. Både vatten och avlopp fanns sen
tidigare men nu skulle de kopplas ihop med nya stugan.
Samling vid pumpen skulle man kunna säga och nu kom storpumpen ”Hugo” ner från
Sundsvall för att vi skulle kunna tömma brunnen. Någonting funkar inte och vem skickar man ner i brunnen? Jo självklart stackars Lund, i ett par ”sjöstövlar” i stl. 39 så han
fick vika sina tår! Då var han inte glad.

Efter ett tag,
med diverse
reparationer av
sönderfrusna
ledningar så
kunde vi se hur
fint de rann ur
kranen.

Äntligen var det
dags för det första
fikat i klubbstugan,
vilken känsla!!
Inte mycket till
bord. Men vad gör
man, nöden har
ingen lag.

Här jobbas det med att fixa till den kommande bardisken, som senare blev så här fin!

Det har målats och snickrats och en ny ytterdörr har monterats in, samt en fin liten
trapp kom från ingenstans, väl till pass.
Vår skyllt, putsad och fin har kommit upp på väggen, vi har fått en lampa på väggen
och en på parkeringen så att man lätt kan hitta sin bil i mörkret.
Vi har fått elen att fungera och lyse på planen.
Om det nu är någon som tror att allt detta bara sker av sig själv så är det helt fel!
Det är en handfull medlemmar (även några icke medlemmar) som verkligen har jobbat
och slitit för att hålla nere klubbens utgifter. Vi får inte heller glömma vår KA = kontrollansvarige som hela tiden haft ett vakande öga över våra byggnationer.

Så all heder till dessa våra eldsjälar!
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Historien om hur vi hals över huvudet fick kasta oss iväg till Uppsala för att riva ut ett
kök (just när en deltävling i Rally SM som gick i våra trakter).
Men de är en annan rätt rolig historia och den får vi ta en annan gång, men köket det
finns nu i vår stuga.
Nu är stugan nästan klar invändigt. Lite mer ska göras i köket, bl.a ska en ny diskbänk
in och några flera underskåp.
Här var stugan ”rustad”
för vårt första lilla kalas.
Alla som varit med och
hjälpt till och fått vår verksamhet att fungera blev
inbjudna.
De blev en mycket trevlig
kväll med många glada
skratt!
Jättefin julstämning hade
intagits i stugan med god
mat, fint dukat och pyntat,
levande ljus, glada människor, grupptävlingar, sång
och stoj, precis som vi alltid haft det i vår klubb!
Vårt kök, som inte ännu är klart, men från den här vinkeln ser de rätt trevligt ut eller
hur! De finns mycket kvar att göra och all hjälp vi kan få är vi väldigt glada för. Nu behöver vi någon som är duktig på ”rör under diskbänken”. Den som vill och kan, hör av
Dig till Mats Lund, 070-6930866.
De känns helt fantastiskt och kunna ha ett kalas och veta att de är i vår stuga vi är, vi
kan sätt upp saker utan och fråga och inte vara rädd att vi ska få ”skäll” !
Nu ser vi framåt mot en ljus framtid fylld med massor av roliga hundiga aktiviteter.
Tävlingar, kurser, temadagar, funktionärsutbildningar, träningar, föreläsningar, fika och
hundprat, fester, läger, korvgrillning… oj vad skoj vi ska ha!
2007 myntades:

Heby brukshundklubb, en klubb att trivas på!
Nu känns det som vi är där igen!
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fota av sidan och maila
den till:
annakarinr@telia.com

18.

21.

25.

8.

10.

16.

36.

7.

Lycka till!

40.

Namn:………………………

44.

Adress……………………….

45.

46.
49.

47.
50.

48.
51.

Postadress……………………

52.

Tel……………………………
C.R.

53.

Mail…………………………..

54.

Vågrätt
1. Älskar vi väl alla
5. Hårfin
9. Finns i såväl flora som fauna
10. Erbium
11. Ses vanligen på julklapp
13. Koncentrat
16. Tråd och tåga
17. Ås
18. Bordsbön
19. Kort myntenhet
20. Populär tillställning
22. Mot
24. Streck i räkningen
26. Slå
27. Tilltalsord
28. Här är nyckeln blott en del av
densamma
30. Sälunge
31. Löper med ofta ovisst resultat
32. Höjer vår bildningsgrad och
tidsmedvetenhet
33. Hudåkomma
35. Flitighetssymbol
36. Konkret begrepp av högsta rang

i samfärdselsammanhang
39. Forna Östtyskland
41. Skede
42. Fars finns i Kungälv och alliansregeringens Anna-Karin är nog
kvinna för sin
44. Småkryp
45. Infinitivmärke
46. En sådan har Heby BK
48. Ort känd för sin skuta
49. Börda
50. Kan ses på knapp
51. Solgud
53. En mycket lång tidsrymd
54. Läkargöra
Lodrätt
2. Är kort enligt Povel Ramel
3. Jaktsällskap
4. Är sällan gatukorsning
5. Färgband
6. Våg
7. Sägs goda ting vara
8. En skojig typ
11. Ibland i avisa
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12. Lyxåk
14. Nämnde
15. Garn
21. Kräver föga pälsvård
23. Prydlig
25. Före detta
29. Utkast
32. Värre än sämre om man som
sig bör nogsamt betraktar ordens
valör
33. Baskisk rörelse
34. Gylta
37. Tid för soaré
38. Artrik kärrväxt med bl.a. hundprefix
40. Slö och trög
43. Halvgräs
47. Nyans
52. Också en gud

Medlemslista dec. 2013
Efternamn

Förnamn

E-postadress

Alenius

Elsa

elsa.alenius@hotmail.com

Larsson

Jonna

jonna.larsson@live.com

Andersson

Jimmy

ztolle@live.se

Larsson

Marie

marielarsson_1@hotmail.com

Andersson

Rune

Larsson

Thomas

Andros

Margareta

Laurén

Sten-Åke

sten.ake.lauren@hotmail.se

Arvidsson

Margareta

maggan@arvidsson.biz

Lind

Gunilla

gunillalind@hotmail.com

Bengtzon

Håkan

arligbo@gmail.com

Lund

Mats

bira@live.se

Berglund

Lina

liin_84@yahoo.se

Lundberg

Jan

janne.rlundberg@gmail.com

Billing

Åsa

Markusson

Hanna

Björnfot

Annica

annica01@telia.com

Nilsson

Mari

Blom

Göran

langgarde@telia.com

Nilsson

Marie

Boman

Tina

tina_2@live.se

Nordgren

Sara

snordgren@live.se

Boström

Annica

reko@live.se

Nordgren

Ulrika

domarboskogens@swipnet.se

Dahlström

Kerstin

edvin.dahlstrom@hotmail.com

Paassilta

Helena

Deckel

Cecilia

cecilia@hastbiten.se

Persson

Anneli

staffmatte1@hotmail.com

skogsalv@telia.com

Doverholt

Catrine

catrined@live.se

Persson

Kenneth

kepeta@spray.se

Dübois

Maria

dubban62@gmail.com

Pettersson

Anneli

info@washap.se

Ekbom

Nathalie

nathalie.ekbom@gmail.com

Pettersson

Eva-Britt

Eklund

Anna

zandicoolhund@hotmail.com

Pihlaja Aho

Kari

Eriksson

Anna

anna.eriksson@artandtheory.org

Podolyak

Natalia

Eriksson

Håkan

hakaneri@gmail.com

Rinne

Maarit

Forsberg

Anna

forsberg.al@tele2.se

Rosén

Susane

Forsberg

Leif

forsberg.al@tele2.se

Runesson

Tommy

kari.pihlaja-aho1@tele2.se

maarit_rinne@yahoo.se

tommyrunesson@telia.com

Geleff

Linda

Runesson

Yvonne

Grönlund

Carina

nina.gronlund@tele2.se

Runfeldt

Monica

Gudmundsson

Malin

malin.v.gudmundsson@gmail.com

Ruudh

Annakarin

annakarinr@telia.com

Gyllander

Vera

Ryd

Camilla

camilla.ryd@hotmail.com

Sandberg

Ann-Christine

ankieberg@hotmail.com

Schang

Margareta

mschang@telia.com

Schäfer

Martina

martinas.jbond@gmail.com

Skog

Kenneth

kenneth.skog@telia.com

Skoglöv

Suzanne

hebybkvord@hotmail.com

Smedjegård

Elisabet

elisabet.smedjegard@telia.com

Stranius

Birgitta

Sundelin

Gunilla

gunilla@interface.se

Sundelin

Per Olov

po@interface.se

Sundqvist Bilar

Gunilla

Sundström

Emmy

emmysundstrom@yahoo.se

Svensson

Michael

michael@michri.se

Sverin

Marie

marieteams@hotmail.com

Söderberg

Elisabeth

elisabeth.ohn@hotmail.com

Söderlund

Lena

lena@kurant.se

Törnqvist

Marion

0295.21072@telia.com

Hagéus

Veronica

Hagland

Anna

veronica@crstudio.se

Hammar

Mari

amarihs@hotmail.com

Hansson

Marianne

Marianne-Hansson@telia.com

Hawée

Göran

goranhawee@telia.com

Hedblom
Hedman

Johanna
Michael

michaelhedman1313@gmail.com

Hellström

Helene

helene-hellstrom@hotmail.com

Hultberg

Emelie

Höglund

Yvonne

yvoho@live.se

Ingvarsson

Stig

stig.ingvarsson@telia.com

Isberg

Michael

michael@tassit.se

Joelsson

Eva

eva_joelsson@hotmail.com

Johansson

Kristofer

Johansson
Mattsson
Jönsson

Katarina

katjoh73@hotmail.com

Lisbeth

lisbethjonsson@telia.com

Kalinowska

Dorota

dorra@telia.com

Karlsson

Clary

Kornberg

Gunilla

Kugelberg

Kerstin

Lagerström

Carina

gunilla@koxpomonas.se

carina@newstep.se

Ungvari

Yvonne

Wahlman

Gunilla

gunilla_vilcans@hotmail.com

Wendelin

Hillevi

hillevi.wendelin@hotmail.com

Westman

Märit

Widholm

Lolle

lolle@telia.com

Östlund Larsson

Anneli

info@annelismalarstuga.se
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Träningsgruppen på Heby BK
Text: Hanna Markusson och Dorra Kalinowska
Under hösten så har vi startat en spårgrupp som senare slogs ihop med den gamla sökgruppen.
Idag tränar vi även lydnad därför har vi ändrat namnet till Träningsgruppen på Heby BK.
Till gruppen välkomnar vi alla som har intresse att aktivera sin hund regelbundet. Målet och nivå på det
man vill träna bestämmer man helt själv och vi hjälper varandra att uppnå målet.
Målet kan vara allt ifrån aktivering till tävling.
Det som är mest krävande i planering är sökträning,
där vi behöver vara minst fyra ekipage för att genomföra träningen.
I övrigt och i den mån det är möjligt så försöker vi
anpassa oss under samma träningspass. Det innebär
t. ex. att vi kan köra sök med fyra hundar och spår
med en.
Lydnaden försöker vi träna på onsdagskvällar då klubben har sin allmänna träningskväll.
I lydnaden hjälper vi varandra med bland annat budföring, kommendering, platsliggning och ger även
varandra råd och tips.
Vid alla våra träningar så tar vi en fikapaus.
Den pausen är nyttigt för alla deltagare då vi diskuterar varje hund för sig och hur vi ska lägga upp framtida träning.
Vi kommer öppna en
flik på våran hemsida
där vi kommer lägga
bilder och aktuell information om träningsgruppens tider.
Tills vidare hör av er
till Hanna på
1000.meere@live.se
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Utställningsframgångar!
Kennel Siggberg som ägs av Gunilla och PO Sundelin hade fina framgångar i utställningsringen
på årets hundmässa i Stockholm.
Nova t.v. Siggbergs Mythical Supernova blev
bästa juniortik 2013, 2:a bästa tik och kvalad till
Crufts 2014!
Sara Nordgren med sin Ingo, Siggbergs Amadore Messi blev 2:a bästa juniorhane med CK.
Siggbergs Pretty Cupcake excellent med fin kritik. GRATTIS!!

FRYSER DU….. och har du sett några klubbkompisar som INTE fryser?
De finns, och de använder troligen Ullmax kläder, varma, sköna, slittåliga och anpassade efter vårt klimat. Dessutom är de mycket billigare än likvärdiga produkter från kända märken.
Ullmax underställ har blivit ”Bäst i test”, läs mer på Ullmax hemsida.
Stöd klubben genom att beställa Ullmax fin fina underställ och sockor. Kanon för att
hålla sig varm nu under den kalla årstiden.
Titta in på nätet, enklast är om du går via klubbens hemsida www.hebybk.se .
Det går alldeles utmärkt att beställa direkt där då går 15% till klubben av köpesumman. Men om beställningen går via mig så får klubben hela 30% av köpesumman.
Kom in med beställning när vi får ihop 5 beställningar så skickar jag in och då kommer
varorna på en vecka.
Marie Sverin marieteams@hotmail.com / tel 0763 463 692
PS! Håll lite koll på vad som är månadens vara för den är mycket billig. Den presenteras på vår hemsida.

Har du tävlat i år?
Lämna in dina officiella resultat till Marie Sverin och var
med och tävla om all de fina vandringspriserna!
(Statuter finna på hemsidan)
Sista anmälningsdag är 2013-12-31
Namn (ditt och hundens) och regnr alt. licensnr.
Ägare
Resultat.
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Bubbel testar och betygsätter aktiveringsspel
Dog Activity
Tungt och klumpigt men står
ändå inte så stadigt.
Hunden ska dra de gula kulorna
uppåt och den röda åt höger så
de inmatade torrkulorna ramlar
ut.
Ett ganska svårt spel som lockar hunden att bita och tugga på
kulorna, risk att de lossnar.
Bubbels betyg = 1
Ganska dålig utdelning för
mycket arbete.

Dog Memory
En liten godisbit placeras
under de färgglada benen.
Hunden ska lukta sig till
vilka som ska lyftas på.
Står stadigt och lite svårt
att greppa den lilla knoppen.
Bubbels betyg = 4
Även som liten valp löste
Bubbel spelet ganska lätt,
nu gör hon det på 20 sek
om det är godis i varje.
Labyrint i hårdplast.
Hunden skall med
tungan putta godisbitarna, det finns två
utgångar och hunden
får arbeta sig runt.
Står ganska stadigt
och lätt att skölja av.
Bubbels betyg = 5
Här kan allt möjligt
gott läggas i och sysselsättningen håller
lite längre.

Konen
Den går lättast att fylla
med hårda runda matkulor. Tung i botten gör att
den hela tiden ställer sig
upp. Hunden slår till med
tassen och väntar på utdelning, brukar gå ganska
vilt till och låter mycket.
Bubbels betyg = 3
Hållbarhet: många år.
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VILL DU VARA MED OCH BESTÄMMA?
Nu har du chansen att säga vad du tycker.
Vi i valberedningen behöver höra din röst om vilka du tycker ska sitta i den nya styrelsen
för Heby Brukshundklubb.
Vi behöver ha ditt förslag till alla de 8 olika posterna.
Använd denna lilla tabell och fyll i dina namnförlag, skicka, ring, lämna sedan denna till
någon i valberedningen! Medlemslistan finns på sid 17.
Bli inte förvånad när sedan valberedningen ringer upp dig, då har du medlemmarnas förtroende!
Styrelsepost

Mitt första förslag

Mitt andra förslag

Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot 1
Ledamot 2
Suppleant 1
Suppleant 2
Vi har också våra underliggande
sektorer/kommittéer:
•
Rasutveckling
•
Tävling
•
Utbildning
•
PR-Info
•
Kök

Om alla fyller i tabellen ovan så får valberedningen hjälp med det stora arbetet att ta fram
kandidaterna inför valen på årsmötet.

Valberedningen består av
Sammankallande: Marie Sverin, mail: marieteams@hotmail.com / tel 0763 463 692
Övriga kämpar är: Michael Isberg, mail: michael@tassit.se / tel 0709 100 616 samt
Gunilla Kornberg, mail: koxpomonas@tele2.se / tel 0224 613 55.

Spårläggarutbildning.
Vi behöver dig som gillar och kan gå i skogen. Den 5 juli står Heby BK som arrangör för DM
i spår och behöver då många spårläggare.
Under våren tänkte jag ge dig möjlighet till att få lära dig hur det går till. Vad är det du
som spårläggare ska tänka på. Vi tar upp lite karta och kompass. Det är inte en spårkurs
för hundarna men givetvis så kan du köra spår med din hund när vi gör praktiska övningar
i skogen. Första tillfället av fem tänkte jag skulle vara 25 mars kl. 18.30 nere på klubben.
Då har vi teori. Resten bestämmer vi tillsammans.
Jag ska försöka att lära er så mycket jag kan så ni blir säkra i spårskogen.
Intresseanmälan till Marie Sverin mail: marieteams@hotmail.com / tel. 0763 463 692.
/Marie
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En hund berättar...
Text: Kerstin Dahlström
Hej!
Mitt namn är Spike och jag är en Labrador.
Eftersom jag föddes på självaste nyårsafton för snart fem år
sedan heter jag Macita´s New Years Spike.
Namnet Spike valde min första husse. När han gjorde slut med
sin flickvän tyckte han inte att han hade tillräckligt med tid för
mig så då fick jag flytta till min nya familj.
Till dem kom jag hösten 2010.
Redan efter ett par veckor tog matte med mig ut i skogen för att träna något som hon kallar sök.
Det var ett helt gäng med människor som träffades och
alla hade de hundar med sig i sina bilar.
Alla människor fick vara ute tillsammans men bara en
hund fick följa med ut i skogen åt gången.
När det var min tur att vara ute gick alla människorna,
förutom matte och jag som fick stanna kvar på stigen,
rakt ut i skogen. När de gått sådär en femtio meter
vände de om och kom tillbaka. När alla var tillbaka fick
jag titta ut varifrån de kom och så sa matte ”sök” och
släppte loss mig.
Jag sprang iväg som ett jehu - och kan Ni tänka er?
De hade glömt kvar en tant!
Som tur för mig var blev hon jätteglad och tyckte att jag var
duktig, och hon hade en hel påse
med korv med sig som jag fick
smaka av och så hade vi mysigt
en stund tills matte kom ut i skogen och hämtade mig.
Jag kan ju tycka att det var lite
konstigt då det hela upprepade
sig gång på gång och människorna varje gång de gick ut lyckades glömma kvar en tant.

Mig gjorde det inget eftersom de
alla blev glada då jag kom och
hittade dem och alla hade gott
om korv med sig som de delade
med sig av.
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Nu för tiden har jag lärt mig att när matte packar ryggsäcken med mitt ”tjänstetecken”,
en liten väst som det står Spike på, så ska vi ut i skogen och leta efter försvunna tanter.
Det förekommer att det även är en farbror som kommit bort men för det mesta är det
tanter.
Jag har också fått ett fint halsband som det hänger en röd rulle i. Det är riktigt bra för
ibland när jag hittar på den försvunna tanten så får jag ingen korv, då tar jag den röda
rullen i mun och springer tillbaka till matte på stigen. Sedan följer matte med mig ut till
tanten, oftast springer jag före för matte är inte lika snabb som mig.
Då åker korven fram och tanten
blir glad. När jag har hittat alla
tanterna får jag gå och sätta
mig i bilen och vänta på att
matte ska bli klar med de andra
människorna och hundarna.
Oftast fikar människorna en
stund också. Ibland får jag
komma ut och vara med då
men då får jag oftast bara ligga
och känna doften av allt som
människorna smaskar i sig.
Jag tycker om när matte och jag
åker ut för att leta upp tanter i
skogen. Ibland förstår jag inte
allt som min matte vill att jag
ska göra.
Roligast blir det när jag gör så att hon blir glad. Då får jag extra mycket korv och det
tycker jag om. Korv är väldigt gott tycker jag….
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DM i rallylydnad.
Text och foto: Nina Grönlund

Upplandsdistriktets första DM i rallylydnad genomfördes på Börje IP lördagen den 17
augusti 2013. Heby BK stod som arrangör och med hjälp av föreningen Uppsala hundoch aktivitetscenter skulle vi ro denna stora tävling iland.
Klubbarna har samarbetat under flera år med alla de officiella rallylydnadstävlingar som
Heby BK haft och de har hållits i Uppsala under tiden då vi var utan egen klubbstuga.

Det var många spända, nervösa förare som fanns på plats på morgonen. Men efter banvandring och lite uppvärmning så släppte nog det mesta. Jag tror att de flesta ekipagen
hade riktigt skoj och njöt inne på de olika banorna.

Banvandring på DM-banan

Runt 120 ekipage var anmälda till de 4 officiella klasserna
och till den inofficiella DM-klassen.
DM-klassens domare hade plockat ihop en riktigt klurig
bana som dessutom skulle köras med kopplade hundar.
Domare och skrivare konfererar efter DM-klassen. Ettan
var klar men sedan var det två på samma poäng. Regelboken avgjorde vilket momentet som särskilde dem åt.
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Heby BK fick mycket beröm av de tävlande för att
vi gjorde en så bra tävling.
Det var otroligt fina banor och vi höll nästan tidsplaneringen. Vi hade också fått ihop ett fint prisbord.
Hyran för att få vara på Börjes IP finansierades genom Maries parkeringslotteri, 20:- i parkeringsavgift och en lott med stora chanser att vinna något.
T. ex kunde man vinna den otroligt goda grillade
korven med dricka.
Vädret gick det inte att klaga på, jag hoppas att
alla var glada och nöjda efter dagen.
Ava och Annica grillade den otroligt
goda korven, sålde dricka och sallader.

Yvonne Höglund & Ascii i full koncentration på
DM-banan.

Ett stort tack till alla tävlande och självklart
till alla funktionärer som hjälpte till.

Resultat DM Rallylydnad 2013
1. Diana & Akke Märsta-Sigtuna BK 95p.
2. Yvonne & Ascii Heby BK 91p (knep
2:a platsen m h a utslagsmomentet)
3. Anki & Flipper Häverö BK 91p
Domare: Elisabeth Sterner
Skrivare: Lovisa Nilsson
Prisutdelare: Heby BK:s vice ordförande
Annica Boström

Tävlingens sponsorer tackar vi extra mycket!
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Arbetsfest
Denna fest är gratis för alla som har gjort en arbetsinsats för klubben. Men den är öppen för ALLA medlemmar som då får betala för trerätters middag med dryck.
Till årets fest kom 24 gäster. Vi startade kvällen med en välkomstdrink och en
bordsindelning, där varje bord skulle samarbeta under en tipspromenad.
En mycket god smörgås med en fantastisk röra blev en kanonstart på kvällen.
Efter några skålar för vårt utmärkta arbete så var det dags för nästa deltävling där
varje lag skulle svara tvärtom på frågan. Fyra frågor per lag där samtliga frågor besvarades rätt så innan varmrätten så var ställningen ruter – 8p, spader- 4p, hjärter6p och klöver 10 poäng.
Kvällens varmrätt var plommonspäckad fläskkarré med sås och potatis.
Mera skålar och tal, nu hade Annica med sig jätteroliga kylskåpsmagneter med texten:

”Vad vore Heby BK utan dig?”
Dessa delades ut:
NR 1 till Mats Lund för hans enorma engagemang med att snickra på klubbstugan,
utan Mats så hade vi inte kunnat haft denna fest för då hade ingenting varit klart.
NR 2 den fick jag (Marie Sverin) mycket roligt att bli uppskattad för de arbete man
gör.
NR 3 gick till Annelie Persson, en riktig klippa i köket och de vet ni som har varit med
ett tag att utan kök så fungerar allt mycket sämre det är som klubbens hjärta.
NR 4 tilldelades vår målare Rolf Söderlund som har målat hela vår klubbstuga.
Nu var det dags för den avgörande tävlingen innan kaffet.
Här skulle lagen skapa en ny ras av gruppens gemensamma raser även komma på ett
nytt namn, beskriva dess egenskaper och vad ska den användas till.
Det vinnande lagets ras fick namnet Haffer berghund, med en storlek på mellan 65
cm och upp till 105 cm, med färgerna svart, brun och gul och en pälskvalitet av långhår mot strävhår. Den har goda vaktegenskaper, vallar varg och fungerar
utmärkt som familjehund. I denna
hund gömmer sig raserna Schäfer,
Holländsk Herdehund, Isländs Fårhund, Border Collie och Leonberger.
De vinnande laget var Klöver STORT
GRATTIS till fint sammarbete.
Vid medlemsmötet veckan senare
fick Göran Haweé den femte magneten för sitt enorma arbete med att
bl. a. fixa all el i klubbstugan.
Nu jobbar vi vidare så att vi kan ses
på nästa arbetsfest och fira att vi har
gjort ett kanonjobb tillsammans.
Ses på klubben!
/Marie
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Framtiden är på Heby BK!

God Jul och Gott Nytt År!
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