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Datum Dag Aktivitet

22-apr söndag Tävling eliklass spår

26-apr torsdag Träning inför sjuhäradsmästerskapen

03-maj torsdag Medlemsmöte 19.00 i klubbstugan

05-maj lördag SSFD - Stora Städ och Fixar Dagen!

10-maj torsdag Träning inför sjuhäradsmästerskapen

13-maj söndag Tävling apellklass spår,sök,rapport

13-maj söndag BH-prov

19-maj lördag Uttagning sjuhärds-laget

02-jun lördag Sjuhäradsmästerskapen (på Elfsborgs BK)

07-jun torsdag Medlemsmöte 19.00 i klubbstugan

vecka 30 Läger

25-jul onsdag BH-prov

29-jul söndag Tävling IPO klass 1-3 samt

02-aug torsdag Medlemsmöte 19.00 i klubbstugan

06-sep torsdag Medlemsmöte 19.00 i klubbstugan

07-09-sep fr-sönd SM i bruks för Rottweiler

02-okt torsdag Medlemsmöte 19.00 i klubbstugan

01-nov torsdag Medlemsmöte 19.00 i klubbstugan

18-nov söndag Tävling skydd alla klasser

06-dec torsdag Medlemsmöte 19.00 i klubbstugan

09-dec söndag Tävling lydnadsklass alla klasser

Aktivitetskalender Kind BK 2007

Info om Kind BK

Kind BK
Ebbarp, Västergården 5
512 92 Svenljunga  
PG 384382-8    
Telefon klubbstuga
0325-62 80 41
www.kindbk.se

Medlemsavgifter 2007
Helbetalande medlem 350:-
Delbetalande medlem 140:-
(medlem i annan brukshund-
klubb eller bruksavelsförening).

Av medlemsavgiften går 230:-
till SBK centralt,
klubben får behålla
140:-/medlem.

Info om Kindskallet;

Ansvarig utgivare
Ordförande

Tidningsredationen består av;

Camilla Nilsson
Lena Josefsson
Nettan Andreasson
Caroline Rundblad

Layout & grafisk form
Lena Josefsson

Tryck (Digitaltryck)
Fyra Punkter, Värnamo

Upplaga - 150 - 250 ex.

Utkommer 2-4 ggr/år.

Material lämnas till redaktionen
via mail till;

skotskvallhund@hotmail.com
lena@gefa.se
jeanette.andreassen@telia.com
carro_grr@hotmail.com

Vi vill gärna ha annonsörer till vår tidning och här nedan hittar du
de mycket förmånliga annonskostnaderna.
Vill ni hjälp att fixa er annons så ordnar vi detta också.
Alla priser gäller företag, privatannonsering enligt ök.

                                  2 000:-/helsida/år
                                  1 000:-/halvsida/år
                                    250:-/kvartssida/år

Annonsera i Kindskallet!
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Hej på er, klubbkamrater!

Mycket har hunnit hända sedan sist Kindskallet kom ut. Nytt år med nya kurser, nya tävlingar, nya medlemmar, och även en viss
ommöblering i klubbens styrelse och kommittéer! I vårt fall innebär det att Madde tyvärr tvingats lämna oss, och att vi istället får
hjälp av Caroline Rundgren som ny medlem i infokommittén detta år. Carro har tillsammans med sin man Daniel en australian
shepherd vid namn Casper. Paret tränar och tävlar tillsammans sin hund inom flera olika discipliner, bland annat lydnad, sök och
agility.

Tanken är att Kindskallet ska komma ut två gånger detta år – nästa gång blir i oktober. Är du trött på att se samma gamla nunor,
hundar och skribenter i tidningen, är du mer än välkommen att bidra med egna texter och bilder! Har du något du vill dela med dig
av är det bara att maila någon av oss fyra i infokommittén.

Sist men inte minst önskar vi er en trevlig sommar och stort lycka till på årets tävlingar och prov!

Camilla, Nettan, Lena, Caroline

Caroline Rundgren -
ny i infokomm.

Infokommittén har ordet

Har du varit med om något roligt, sorgligt, ja egentligen vad som helst, skriv

och berätta!
Ditt bidrag till klubbtidningen kan du skicka till:skotskvallhund@hotmail.com (Camilla)lena.josefsson@gefa.se (Lena)PS. Glöm inte att skicka med lite bilder också.

Vad hände sedan…?

I förra numret av Kindskallet,
skrev vi om Annelie som hade
gått en valpkurs på Kind BK
tillsammans med sin schäfervalp
Ozzy, som då bara var en liten
sparv med överdimensionerade
öron. Som ni ser på bilden, så är
han inte särskilt liten längre…
Vi har tagit kontakt med Annelie
igen för att ta reda på hur det har
gått för henne och Ozzy.

Annelie säger att även om valp-
kursen ”gick som smort”, har det
blivit betydligt tuffare för dem
sedan Ozzy blev lite äldre. Han
har varit ganska trotsig, testat
sina gränser och varit lite stökig
i beteendet. Träningen har de
fortsatt med, de kom ganska
snart in i klubbens IPO-grupp
där de framförallt körde den till-
hörande lydnaden, men senare
också lite bitarbete.

Nyligen bestämde sig dock Annelie
för att gå ur träningsgruppen, då
hon känner att hon och Ozzy behö-
ver gå lugnare fram och kanske
satsa på lydnaden i första hand.
Utställningar har det blivit ett par
stycken, med bra resultat och fin
kritik. Till hösten hägrar debuten i
lydnadsklass 1, vilket är det mål
ekipaget arbetar mot just nu.

På frågan om det blir fler kurser
för hennes och Ozzys del, svarar
Annelie att det blir det nog redan
till hösten om det dyker upp nå-
got av intresse. Det hon tänker
sig då är en kurs i tävlingslydnad
eller motsvarande.



”Den som tror sig vara för obetydlig för att kunna påverka bör betänka
hur det är att försöka somna när det finns en mygga i rummet.”

…och med det vill jag givetvis säga att ingen eller ingens insats i klub-
ben någonsin kan vara för liten, allt räknas och uppskattas!!

Väl mött på klubben!

SM och jubileumsläger, och mycket mycket annat…….

I vanlig ordning har året rivstartat i mitt liv, och så även på klubben…i skri-
vande stund är det 2:a april och våren verkar redan ha kommit. På klubben
är det full fart hela tiden,
kurserna är i full gång, folk tränar och tävlar.

Kommittéerna är klara och presen-
teras inne i tidningen. Extra gläd-
jande när det gäller styrelse och
kommittéer är att vi lyckats ”fånga”
in ännu några nya namn. Det är alltid
uppfriskande för oss som varit med
ett tag att få in nya människor som
löser uppgifterna med nya tankar
och idéer.

I år är schemat på klubben om möj-
ligt ännu mer späckat, vi arrangerar
sm för rottweilerklubben i septem-
ber, vi har jubileumsläger i juli, vi
skall försvara vår seger i sjuhärads-
mästerskapen i juni. Parallet med
det har vi vårt vanliga tävlings och
kursutbud.

I verksamhetsplanen som lades fast
på årsmötet finns också bland annat
med en gigantisk men välbehövlig
uppgift, vi skall börja återställa
appellplanerna så att de fungerar
tillfredställande hela året. För er som
tränar året runt är detta säkert väl-
kommet, alla minns väl hur det såg
ut i höstas/vintras, det såg mer ut
som simbassäng än appellplan…..
Detta arbete kommer att kräva
många hjälpande händer, vi kommer
också att gräva ett djuuupt hål i
klubbkassan.

Icke desto mindre är det ett positivt
arbete, vi satsar för framtiden helt
enkelt!

Klubbens funktionärstab förstärks i
vår av två nya tävlingsledare, det är
Nina Danielsson och Henrik Persson
som gått kurs under vintern.

Det utbildas också en del inom
mentalsidan, Torbjörn Johnsson,
Åsa Eriksson,
Theresia Persson och Veli-Pekka
Karvonen har påbörjat
figurantutbildning. De har också lovat
att bygga en
MH-bana under året vilket vi ser fram
emot med tillförsikt. Vi hoppas kunna
få detta färdigt så att vi kan börja ar-
rangera MH-tester under 2008.

Behovet av funktionärer av alla sor-
ter är stort och
känner just DU att du skulle vilja ut-
bilda dig eller kanske bara helt enkelt
vara med som funktionär på täv-
lingar är det bara att kontakta någon i
utbildnings eller tävlingskommittén.

Vår eminenta tidning kommer att ges
ut endast två gånger i år, detta num-
mer i april samt ett i oktober.
Om något ”extra” händer kommer vi
att gå ut med ett ”infoblad” (Morret).

Detta innebär att vår hemsida
www.kindbk.se blir klubbens främsta
informationskanal, så glöm inte att
regelbundet hålla koll på den.

 Alla är varmt välkomna med material
till både tidning och hemsida, kan vara
allt från kul bilder, till fakta artiklar, till
små kul historier från tävlingar och
annat som händer.

Jag hoppas nu att vi alla får en
låååång skön vår och sommar med
massor av trevliga och lärorika upp-
levelser. Ta hand om er själva och era
fyrbeningar. Avslutningsvis ett citat
från något av alla dessa mail med
”kloka ord”:

Ordförande har ordet

Lena Josefsson

Troja och Nelsons VP för bästa hund av brukshundsras



På årsmötet delades det ut massor av priser och utmärkelser, här nedan ser ni några av dem.

Fredrik Bjurklint med Masatis Nora

Troja och Nelsons VP för bästa hund av brukshundsras
Camilla Nilsson med Nellie

Årets Bästa Lydnadshund och Årets aktivaste ekipage
Henrik Persson med Hindens Troja

Årets Bästa Brukshund



Fyra hundägare skröt över hur smarta deras
hundar var. En var ingenjör, den andre var eko-
nom, den tredje var kemist och den fjärde var
kommunalanställd.
För att visa kallade ingenjören på sin hund:
- Kvadraten, visa vad du kan.
Kvadraten gick till skrivbordet, tog fram några
papper och en penna. Snabbt och säkert ritade
han en kvadrat, en cirkel och en triangel.
Alla var överens om att det var ganska smart.
Men ekonomen menade att hans hund var
smartare. Så han kallade på sin hund:
- Kalkylarket, visa vad du kan.
Kalkylarket gick ut i köket och återvände med
ett dussin kakor och delade upp kakorna i fyra
högar med tre kakor i varje.
Alla var överens om att det var ganska smart.
Men kemisten menade att hans hund var
smartare. Så han kallade på sin hund:
- Mätglaset, visa vad du kan.
Mätglaset gick fram till kylskåpet, tog fram ett
mjölkpaket och hämtade ett stort glas från
diskstället. I glaset hällde han upp exakt 17 cl
utan att spilla en droppe.
Alla var överens om att det var imponerande.
De tre vände sig till den kommunalanställde
och frågade:
- Vad kan din hund göra?
Den kommunalanställde kallade på sin hund
och sa:
- Kafferast, visa vad du kan.
Kafferast reste sig upp, åt upp kakorna, drack
mjölken, sket på papperet, hade sex med de
andra tre hundarna, påstod att han då skadat
sin rygg, fyllde i en arbetsskadeanmälan, be-
gärde skadeersättning och gick hem för resten
av dagen.
Alla var överens om att det var verkligen briljant!

”Hundhistorier mm”

Vintern kom aldrig...

...och ”vinterappellen” kom liksom
aldrig riktigt igång heller, men vi lyckades
åtminstone fånga två deltagare på bild!!
Monica/Idde och Sanna/Bosse

En hund var på väg gatan fram när han fick syn på
en skylt i ett kontorsfönster. ”Sekreterare sökes,
Måste kunna skriva 70 ord i minuten, Måste
kunna använda datorer, Måste vara tvåspråkig.”
Hunden sökte jobbet, men fick kalla handen. ”Jag
kan inte anställa en hund till det här jobbet” sa
kontorschefen.
Men hunden gav sig inte han skulle absolut ha
jobbet. ”Okej suckade kontorschefen till slut.
”Kan du skriva skrivmaskin?” Hunden gick tyst
bort till skrivmaskinen och knackade snabbt och
smidigt fram ett brev. ”Kan du handskas med en
dator? Frågade chefen. Hunden satte sig ner vid
en terminal och skrev ett program och körde det
perfekt. ”Hörnu, jag kan ändå inte anställa en
hund som sekreterare”, sa kontorschefen trött.
”Du är duktig men jag behöver faktiskt någon som
är tvåspråkig. Det står faktiskt så på skylten”.
Hunden tittade upp på kontorschefen och sa:
”Miao.”

Bonden och hans hund satt och tittade på en cow-
boyfilm, när bonden plötsligt säger till sin hund:
- Kolla vilken knäppis, cowboyen pratar med sin
häst.





Hur det började

I slutet på 80-talet fick jag syn på en bild i
hundsport – det var den vackraste hund
jag sett. Bilden var från Crufts utställning
och hunden var en Australian Shepherd
och efter lite ”forskning” visste jag att ra-
sen inte fanns i Sverige.

Jag läste på om rasen och insåg
att det här var rasen för mig. När
den första kullen föddes i karan-
tän i Sverige hade jag kontakt
med uppfödaren men hade inte
möjlighet att köpa valp då. Det
var i början på 90-talet och mina
tre barn var små, jag hade dag-
barn, bodde på 8e våningen och i
familjen fanns redan 3 hundar.

Åren gick, hundar fanns hela tiden i famil-
jen eftersom det var både mitt och döttrar-
nas intresse. Det skulle dröja ända till
2003 innan jag ansåg att det fans tid i mitt
liv för en aussie, som rasen kallas. Då
hade jag väntat och längtat i 15 år.

Tilda

Mellan jul och nyår 2003 kom Fätorpets
Jungfrulin, Tilda äntligen hem till mig. Då
hade jag varit i kontakt med flera uppfö-
dare både i Sverige och Norge för att hitta
det jag sökte. Lyckan var total! Men jag
kände också rädsla….skulle hon mot-
svara de drömmar jag spunnit i 15 år? Det
gjorde hon – aussien är verkligen min ras.

Mera drömmar

Redan från början hade jag en dröm om
att kunna ta en kull valpar på Tilda – men
bara om hon blev tillräckligt bra. Jag har
alltid tränat hund men aldrig tävlat innan
jag fick henne, jag är helt enkelt ingen
tävlingsmänniska. Nu fick jag ta mig själv i
kragen och ge mig ut på tävlingsbanorna
och då upptäckte jag att det var riktigt
roligt. Min orutin och nervositet i tävlings-
situationen gjorde att vi inte kommit riktigt
så långt som jag önskade när det var
dags att ta valpar. I lydnaden hade jag
som mål att ha LP2 – där fattades ett
förstapris,
i brukset var mitt mål att vara uppflyttad till
högre klass – vi har två godkända resultat
i lägre….så vi nådde nästan fram. Tilda
har också gjort en bra korning, 225 po-
äng.

Om att hitta en hane

Redan när Tilda var valp började jag titta
efter en passande hane. Kan låta tokigt
men jag visste ju vad jag ville ha – proble-
met var bara att hitta honom. En kull jag
tidigt fick ögonen på var Windedos kull 4.
På pappret såg det ut att passa mina mål.
Allt eftersom kullen växte upp visade de
sig bli ännu bättre än jag vågat hoppas
på. Syskonen har visat framtassarna inom
lydnad, bruks, vallning och agility. Dess-
utom har de gått bra på utställning. Jag
har haft förmånen att träffa flera av dem
genom åren och tycker om dem allihop.
Valet föll på Windedos TaxfreeChivas,
eller Chivas som han kallas till vardags.
Chivas är tävlad i lydnad men framförallt i
bruks och är godkänd i högre klass i både
sök och spår. Han är korad (liksom de
flesta av syskonen) med 227 poäng. Det
kändes som att vinna högsta vinsten på
lotto när jag fick lov att använda honom.

Valparna

Trots att både Chivas och Tilda var
oerfarna så gick parningen smidigt.
Dräktigheten och valpningen likaså. Det
hela följde ”skolboken” till punkt och
pricka.

Den 7 december föddes 6 valpar, fyra
hanar och två tikar. Nu följde en underbar
tid och jag spenderade de flesta av dyg-
nets timmar först i valplådan och senare
på köksgolvet, oftast med kameran inom
räckhåll.

Att ha valpar är verkligen ett heltidsjobb
om än ett väldigt roligt sådant. Den första
tiden är det väl inte så mycket jobb egent-
ligen men allt eftersom veckorna går så
tar de mer och mer tid. De behöver få
uppleva en massa saker både inne och
ute. Alla behöver de egen tid utan sysko-
nen varje dag. Utöver det så går det åt en
massa tid att prata med valpspekulanter,
ta emot besök och inte minst….torka golv.
Tro nu inte att jag klagar – nejdå! Det har
varit en underbar tid.

Valpköparna

Jag undrade nog hur det skulle bli. Skulle
någon vara intresserad av valp från den
här kullen? Visste någon att den fanns?
Jag fick ju mitt kennelnamn precis innan
valparna föddes och är alltså inte en av de
där kända kennlarna med lång lista på
hugade valpspekulanter.

Men inte hade jag behövt oroa mig! Re-
dan innan kullen föddes var ”listan” lång.
Många hade jag avvisat direkt – aussien
är ju en söt hund och drar därför till sig
valpspekulanter som vill ha en vän att
gosa med i soffan och köra lite agility med
på söndagarna – men trots det så hade
jag många bra köpare. Så många att det
blev ett problem för mig att bestämma
vilka som skulle få köpa en av mina
guldklimpar. De fick finna sig i att bli sy-
nade i sömmarna för jag ville ha de
bästa J. Baksidan av medaljen är väl att
jag fick göra flera människor ledsna då
jag fick säga nej till flera bra valpköpare
också.

Nu när det gått några månader sen valpa-
rna flyttade hemifrån kan jag ju tala om att
det känns som om jag valde rätt köpare.
Jag har god kontakt med allihopa och de
är alla nöjda med sina nya familjemedlem-
mar. Alla har de tävlingsambitioner så det
ska bli spännande att se hur det går.

Och de som blev kvar

Redan från början var det bestämt att en
tikvalp skulle stanna hos oss. Valet föll på
Lyssa, en röd trefärgad tik. I kullen fanns
också en redmerlehane som smög sig in i
mitt hjärta – hur skulle jag kunna göra mig
av med honom? Lösningen visade sig
finnas på nära håll. Min dotter Camilla tog
sig an honom så kvar i familjen finns alltså
två valpar, Lyssa och Valle.

Nu kommer jag att träna/tävla vidare med
Tilda och så småningom med Lyssa. Om
det blir någon mer kull här på Lojocas
kennel vet jag ännu inte. Först ska den
här kullen utvärderas och Tilda ska tävlas
vidare. Svaret har jag väl om ett par tre år
så där.

Vi ses på klubben!

//Annelie, Lojocas kennel
http://www.mrcollin.com

Lojocas första kull



Se hit!!

Efter förra årets vinst i 7 häradsmästerskapet söker vi i år ett nytt vinnande lag,
NÄR? 2 Juni
VAR? Elfsborgs BK
HUR? Kontakta Lena J, Jeanette A eller Therese E.

Vi kommer att under våren ha träningstillfällen, då vi gemensamt tar ut ett vinnande
lag. Alla som vill ha chansen att ställa upp för Kind BK är välkommen.
Planerade gemensamma träningar:  2/5, 10/5 samt uttagning mm 19/5

Tele. Lena 070-7751913, Jeanette 070-6356949, Therese 0325-70881
Men kontakt info finns under funktionärer på www.kindbk.se

Du vet väl om att man kan prenumerera på bingo-
lotter! Men visste du att du kan stödja Kinds
brukshundsklubb genom detta? Gå in på
www.bingolotto.se och klicka på ”prenumerera på
bingolotter”, följ därefter anvisningarna. Och du,
glöm inte att välja ”Kinds Brukshundsklubb, Borg-
stena” (vår kassörs hemort) som den förening du
vill stödja.

Är du intresserad av att lära dig mer om de olika bruks-
grenarna, IPO eller lydnad?
Vill du vara mer involverad i Kinds brukshundsklubb?
BLI  TÄVLINGSFUNKTIONÄR! Bättre sätt att lära sig på
finns det inte, dessutom kommer man i kontakt med många
duktiga människor på klubben.
Kontakta någon i tävlingskommittén:
Anne 0325-41002, Katta 0325-13788
Lena 0325-72003, Henrik 0325-627242

Vill du se proffsig ut på tävlings- och tränings-
banorna!
Klubbkläder går att beställa på klubbens hemsida
http://www.kindbk.se/.
Är du osäker på vilken storlek som
passar just dig, eller vill du se hur plaggen ser ut i
verkliga livet, besök klubbstugan och prova.



Var också uppmärksam, i vissa områden rå-
der det alltid koppeltvång eller till och med
totalt hundförbud. Sådana platser är t ex
ofta kyrkogårdar, lekplatser, badplatser och
de allra flesta butiker.

Lagen om märkning av hundar
Från och med den 1 januari 2001 är det lag på
att alla hundar ska förses med ID-märkning. La-
gen innefattar såväl renrasiga som blandrasiga
hundar och gör det enklare att spåra en hunds
ägare vid behov, om hunden skulle skada någon
eller något eller orsaka en olycka. Det underlät-
tar och påskyndar även arbetet med att hitta
ägaren till upphittade hundar, då bland annat po-
lisen har tillgång till registret. Vid utomlands-
resor kan också hunden lätt identifieras vid
gränskontroll. Alla hundar ska vara ID-märkta
med antingen tatuering i örat eller microchip un-
der huden innan de uppnått en ålder av fyra må-
nader.

Inte olagligt � men likväl ditt ansvar!
Som ansvarskännande hundägare är det väl en
självklarhet att plocka upp efter sin hund på
ställen där det finns risk för att någon kan
trampa i, eller förargas av hundens avföring. Om
inte av respekt för sina medmänniskor, så åt-
minstone av hänsyn för andra hundägare. Det är
vårt gemensamma rykte vi är rädda om då vi
plockar upp efter våra hundar, för det är vi alli-
hop som får �bära hundhuvudet� när enstaka
hundägare struntar i att plocka upp.

Det är ett stort ansvar man åtar sig, när
man skaffar eller äger en hund. Inte bara för
hunden själv, utan även för samhället, sina
medmänniskor, naturen och andra djur. Det
finns en mängd regler och lagar som berör
dig som är ägare till en eller flera hundar.

Vad innebär �strikt hundägaransvar�?
 Att du som hundägare alltid är ansvarig för din
hund och eventuella skador och besvär som den
kan orsaka omgivningen. Detta gäller oavsett om
din hund blivit provocerad eller om du själv gjort
allt du kunnat för att förhindra skadan. Om du till
exempel promenerar med din hund kopplad, och
en lös hund kommer fram och muckar gräl med
en bitskada som resultat, är det ändå du som är
ansvarig och ersättningsskyldig för skadan. Och
tvärtom, naturligtvis, om din hund blir skadad av
en annan har du rätt att få ekonomisk ersättning
för eventuella veterinärkostnader.

Koppeltvång
1 mars � 20 augusti gäller vad som kallas för
�koppeltvång�, det vill säga att hundar inte är til-
låtna att röra sig fritt i områden där det kan fin-
nas vilt, vilket egentligen innefattar alla natur-
områden och även större parker. Anledningen är,
att just denna tid på året är naturen som en
enda stor barnkammare, och vilda djur är extra
känsliga för störningar. Namnet till trots innebär
inte koppeltvång nödvändigtvis att du måste ha
din hund kopplad, men den måste vara under
sådan lydnad som om den vore kopplad.

Till eftertanke
Hör du till de hundägare som brukar passa på att handla middagsmaten och rasta hunden samtidigt?
Tänk gärna efter både en och två gånger innan du lämnar hunden bunden ensam utanför affären. Ty-
värr händer det inte alltför sällan att hundar blir stulna. Vissa raser och rasblandningar är extra efter-
traktade och stjäls gärna till vidareförsäljning eller för att användas som avelsdjur. Det har även hänt
att hundar stulits för att användas som träningsobjekt vid hundhetsning.

Kanske är inte sannolikheten så stor att just din egen hund ska råka illa ut, men faktum är, att i
samma stund som du går in i affären och lämnar hunden utanför, överlåter du ansvaret för dess liv och
välmående i händerna på samhället. Hur pålitligt det samhället är, är en fråga du får ställa dig själv.
Vågar du lita på att ingen, vuxen eller barn, går fram till din hund då du är borta, och provocerar den
eller beter sig på ett sådant sätt att den känner sig hotad och kanske försvarar sig? Kan du garantera
att ingen släpper fram sin kanske aggressiva, eller smittbärande, hund till din?

Kombinera gärna handlingen och hundpromenad, men ta med dig en familjemedlem som kan hålla
hunden sällskap utanför affären.

Hunden och lagen



K

Kurserna är i full gång på klubben och vi är jätteglada att så många vill utbilda sig och sina hundar
hos oss. Bilderna är från inskrivningen.

Till Er som går kurs och undra över vad som händer sedan när kursen är slut vill vi ta tillfället i akt
attåterigen poängtera att som medlem i Kind har man full rätt att när som helst träna och vistas på
anläggningen. Det arrangeras dessutom en sk ”onsdagsträning” där vi har ett värdsystem som går ut
på att stugan skall vara öppen, det skall finnas kaffe att köpa om man är fikasugen och sist men inte
minst, det finns någon som ser till att lite nyare medlemmar blir uppfångade om man vill ha hjälp och
stöd med något i sin hundträning. Se sista sidan i tidningen.

Vi hoppas att alla som gått kurs i vår har fått ut det ni önskat av er kurs och att ni kommer
tillbaka till hösten.

Kurser



Pust. Vad djupa man kan blir fram
emot småtimmarna. Hursomhelst,
alla vet väl hur roligt det är att träna
hund? Eller hur kul det borde vara.
Utan prestationsångest och yttre
krav. Med träningskamrater som
kan ge en klapp på axeln och gläd-
jas åt andras framgång. Och inte
ser sina klubbkamrater som ett hot
utan som en tillgång. Här vill vi
båda ha med ordet hänsyn. Hän-
syn till olika typer av ekipage, per-
soner och utbildningsnivå. En för-
ståelse som är genomtänkt utan
att för den skull vara påträngande.

I have a dream…
Å denna dröm är inte svår att
uppnå bara vi hjälps åt, eller
hur????????

Att vår underbara atmosfär för-
stärks.
Att alla medlemmar hjälps åt i och
runt klubbstugan med hjärtat.
Att alla medlemmar försöker tillföra
sin kunskap.
Att alla medlemmar hjälps åt att
dela på med och motgångar.

Mental, mental mentaaal
istid…
Så känns det när man får
staffetpennan i sin hand. Man
tycker mycket, tror mycket och
framförallt vill man mycket.
Å gud vad jag vill mycket, så
mycket så att jag ganska fort
insåg att jag inte skulle klara av
detta själv. Så jag tänkte att två
är ju alltid bättre än en. Jag frå-
gade min matmor Gunnel om
hon skulle vilja vara med och
skriva, efter lite övertalning så
tackade hon ja!

Så vad hände? Jo, vi satte oss
en lördagskväll och funderade på
vad vi ville framföra.
Ett par punkter var vi kraftigt
eniga om. Vi ville förmedla kär-
lek, makt och systerskap, eller
var det frihet, jämlikhet och brö-
draskap? Ja ja, vi hade kanske
tagit någon öl men ändå, bud-
skapet är ju fint.

Kärlek: till dina träningskamrater
och till din hund.
Makt: något som kräver mod för
att våga släppa på och dela med
sig av. Att våga lita på att andra
klarar av att hantera makten lika
bra som jag.

Systerskap eller brödraskap:
vad det än kallas så handlar det
om gemenskap. Att ge ett vänligt
bemötande och kunna vänta sig
samma sak tillbaka.
Frihet: att kunna/våga utveckla
sina egna idéer och metoder, så
länge de håller sig inom ramarna
för dressyrpolicyn.

Jämlikhet: alla ska känna sig
välkomna och få samma ut-
rymme oavsett mål. Målen skiljer
sig lika mycket som individerna,
det vill säga lika mycket som
raserna inom SKK.

av Henrik Persson och Gunnel Hjort

Hur/När ska vi då genomföra
detta stora projekt med alla
dessa punkter.
Varför inte börja idag? Varför inte
titta sig omkring 2 minuter innan
man börjar träna, fika eller ar-
rangera. Kanske finns det någon
man kan uppmuntra, ge plats åt
eller hjälpa.

Förra året var vi ett gäng
klubbmedlemmar som spikade
på en klubbsång.
Den blev så pass ok
festkommitéen valde att ta med
den på jubileumsfesten.
Vi tyckte detta var ett bra tillfälle
att uppmuntra fler att lära sig
sjunga den.

Lär er den utantill så vi kan
sjunga den tillsammans, snart.

Kinds brukshundklubb en klubb med fart
Det är väl ganska uppenbart
I IPO skydd och sök rapport och spår
Vi har en skön filosofi
Vi tränar och vi ligger i
Och allt som oftast vi på pallen står.

Ref.
Skärpan är måttlig och dådkraften stor
Och vi har en bra nervkonstitution
När det gäller tillgängligheten
Så är det inget fel på den
För ut i oss det inga rädslor bor.

Ref.
Vart än vi än bökar
Vart än vi än står
I skogen vi spårar
Och pinnar vi får.
Vi älskar sök och deras bon
Men skyddet är ju vår passion
Och om du vill ha dej en fest ibland
Så ring vi kommer nog 50 man�..
För vi är klubben som på allting hänger på�..

Stafettpennan



Rapport 2007-02-11

LKL:
 Annika Dahl Queensies Xander Boxer GMBK, 495,5 uppfl
 Annica Hallin, Huvigas Pluto, Elfsborg, 554,25 uppfl
EKL:
Ulf Tillström Marhöjs Dixi Sch Jönköping, 455,0 gk
Bertil Tibblin Wilses Anni Sch GMBK, 565,25 cert

Resultat söktävling 11 mars 07:

Lkl:
Svartfots Pontiac, Kaj Eriksson, Mark, 420,0, uppfl
Hkl:
Lindjax Botox Mal Sanna Lindqvist Kungälv, 466,25
Blacknecks Zäta mal,Kristina Svensson, Hammarö 565,0 uppfl
Ekl:
Gandarves Simba Bord Coll Roland Karlsson Ljungby, 582,25 cert
Fandangos Zeke Rottw Tommy Gråfalk Mark, 437,5

Namn Tävlingsgren Resultat
Henrik Persson Skydd Lägre Uppfl
Gunnel Hjort Spår Lägre Uppfl
Jeanette Andreassen Spår Lägre Uppfl
Birgitta Backstad-Berg Spår Apell Uppfl
Torbjörn Johnsson Spår Apell Uppfl
Ann Svensson Spår Elit Certp.

Ove Josefssons hund Dimrick har blivit godkänd
 i prov för räddningshundar i ytterligare ett år.

Medlemmars (kända..) tävlingsresultat

Resultat från vårens tävlingar:

Kinds brukshundklubb en klubb med fart
Det är väl ganska uppenbart
I IPO skydd och sök rapport och spår
Vi har en skön filosofi
Vi tränar och vi ligger i
Och allt som oftast vi på pallen står.

Ref.
Skärpan är måttlig och dådkraften stor
Och vi har en bra nervkonstitution
När det gäller tillgängligheten
Så är det inget fel på den
För ut i oss det inga rädslor bor.

Ref.
Vart än vi än bökar
Vart än vi än står
I skogen vi spårar
Och pinnar vi får.
Vi älskar sök och deras bon
Men skyddet är ju vår passion
Och om du vill ha dej en fest ibland
Så ring vi kommer nog 50 man�..
För vi är klubben som på allting hänger på�..

Tävlingar mm



Ordförande Lena Josefsson 0325-72003 0707-751913 lena.josefsson@gefa.se
Vice ordförande Lothar Marunga 0325-41002 0706-414210 marunga@langhem.se
Kassör Ann-Git Rammus 033-269703 0702-814506 rammus@telia.com
Sekreterare Teresia Persson 0320-12339 070-6556787 teresia.persson@comhem.se
Ledamot Jessica Lidén 0325-627290 0702-097193 dennis_sulic@hotmail.com
Suppleant Veli-Pekka Karvonen 0325-76707 0705-726795 laban38@hotmail.com
Suppleant Åsa Eriksson 0325-60009 0702-190021 fannie83@passagen.se

Revisor Inger Börjesson 033-260420 ingerbo@swipnet.se
Revisor Anette Sundqvist 0325-611666 0705-157280 anette-sundqvist@telia.com
Revisorsuppl Gunnel Hjort 0325-60231 0706-023137 gunnel.hjort@telia.com

Valberedning
Urban Toftby 033-252055 0706-311105 tkbygg.urban@telia.com
Agnetha Potaszynski 033-410557 0734-092621 agnetha.p@hotmail.com
Torbjörn Johnsson 0321-60375 070-5254932 to.joh@hotmail.com

5 Maj är det dags för ”favoriter i repris”.

Då har vi vårens Städ och Fixardag på Risa.
Vi Startar kl 10.00 och aktiverar oss enligt Stugkommittens direktiv (viss valfrihet finns).

Klubben bjuder givetvis på käk och fika.
Välkomna!!

Lena Åsa Jessica Velle Ann-Git Lothar Teresia

Styrelsen



Ordförande Lena Josefsson 0325-72003 0707-751913 lena.josefsson@gefa.se
Vice ordförande Lothar Marunga 0325-41002 0706-414210 marunga@langhem.se
Kassör Ann-Git Rammus 033-269703 0702-814506 rammus@telia.com
Sekreterare Teresia Persson 0320-12339 070-6556787 teresia.persson@comhem.se
Ledamot Jessica Lidén 0325-627290 0702-097193 dennis_sulic@hotmail.com
Suppleant Veli-Pekka Karvonen 0325-76707 0705-726795 laban38@hotmail.com
Suppleant Åsa Eriksson 0325-60009 0702-190021 fannie83@passagen.se

Revisor Inger Börjesson 033-260420 ingerbo@swipnet.se
Revisor Anette Sundqvist 0325-611666 0705-157280 anette-sundqvist@telia.com
Revisorsuppl Gunnel Hjort 0325-60231 0706-023137 gunnel.hjort@telia.com

Valberedning
Urban Toftby 033-252055 0706-311105 tkbygg.urban@telia.com
Agnetha Potaszynski 033-410557 0734-092621 agnetha.p@hotmail.com
Torbjörn Johnsson 0321-60375 070-5254932 to.joh@hotmail.com

Tävlingskommitté
sk Katarina Westerholm 0325-13788 0704-602060

Anne Svensson 0325-41002 0703-921966 annesvensson@swipnet.se
Lena Josefsson 0325-72003 0707-751913 lena.josefsson@gefa.se
Henrik Persson 0325-627242 0730-227628 snyggve.persson@spray.se

Utbildningskommitté
sk Barbro Wiktorsson 033-252055 0703-678865 barbro_wiktorsson@hotmail.com

Agneta Potazcynski 033-410557 0734-092621 agnetha.p@hotmail.com
ansv. Studiefrämjandet Therese Ekström 0325-70881

Kökskommitté
sk Raija Fridlund 0325-624122 raija.fridlund@tranemo.se

Anneli Johannesson 0325-13222 0735-553396 annelie.johannesson@hotmail.com
Karolina Svensson 0325-627242 0730-791411 karro_svensson@yahoo.se

Stugkommitté
sk Urban Toftby 033-252055 0706-311105 tkbygg.urban@telia.com

Ove Josefsson 0325-72003 0706-035916 ove.josefsson@telia.com
Roger Rammus 033-269703 0705-448020 rammus@telia.com

Info
sk Camilla Nilsson 0325-13577 0704-791933 skotskvallhund@hotmail.com

Lena Josefsson 0325-72003 0707-751913 lena.josefsson@telia.com
Caroline Rundgren 0325-584209 070-5251496 carro_grr@hotmail.com
Jeanette Andreassen 0706-356949 jeanette.andreassen@telia.com

Web Lothar Marunga 0325-41002 0706-414210 marunga@langhem.se

RUS
sk Torbjörn Johnsson 0321-60375 070-5254932 to.joh@hotmail.com

Teresia Persson 0320-12339 070-6556787 teresia.persson@comhem.se
Åsa Eriksson 0325-60009 0702-190021 fannie83@passagen.se

Festkommitté
Anna Gustavsson 0192-74204 0706-263641 019-274204@telia.com
Jenny Svensson 0325-71880 0706-750326
Anette Sundqvist 0325-611666 0705-157280 anette-sundqvist@telia.com

Kommitteér 2007

Glöm inte att det är månadsmöte 1:a torsdagen varje månad.
klockan 19.00 i klubbsugan.

välkomna!



ALLMÄNLYDNADSTRÄNING!

Syfte
- Ge medlemmarna chansen att satsa på en målinriktad träning på klubben.
- Ge möjlighet för alla att träna tillsammans och hjälpa varandra.
- Ta hand om nya medlemmar som vill komma in i klubben.

Vad innebär det?
En värd utses för varje onsdagsträning med uppgift att:
- Se till att stugan är öppen och sätta på kaffe/te och ta fram fika för självserve-
ring.
- Ta hand om nya medlemmar/nya ekipage.
- Vid behov, samordna träningen (ex platsliggning) och se till att den som vill får hjälp.

Observera att värden INTE skall fungera som instruktör, utan själv ha tid att träna
sin hund!

Värdar under våren 2007:

Vecka Värd
16 Monica Schultz
17 Åsa Eriksson
18 Barbro Wiktorsson
19 Anette Sundqvist
20 Lena Josefsson
21 Ann-Git Rammus
22 Henrik Persson
23 Ove Josefsson
24 Karolina Svensson
25 Teresia Persson

www.kindbk.se


