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Tävlingskalender 

Info om Kindskallet; 
 
Ansvarig utgivare 
Ordförande 
 
Tidningsredaktionen består av: 
Jeanette Andreasson 
Camilla Nilsson 
Caroline Rundgren  
Cecilia Persson 
 
Layout och grafisk form 
Cecilia Persson  
Caroline Rundgren 
 
Tryck  
Just nu Borås, Borås 
Upplaga – 250 ex 
Utkommer 1 ggr/år 
 
Material lämnas till redaktionen 
via mail till; 
info@kindbk.se 
 
 
Omslagsbild: 
Akira 

Aktivitetskalender Kind BK 2009 

Datum Dag Aktivitet 

04-mar onsdag Månadsmöte 

15-mar söndag Tävling sök alla klasser 

15-mar söndag Tävling rapport alla klasser 

01-apr onsdag Månadsmöte 

06 maj onsdag Månadsmöte 

09-maj lördag Tävling lydnadsklass 1 och 2 

10-maj söndag Tävling apellklass spår,sök,rapport 

16-maj lördag BH-prov + tävling BSL 1-3 

17-maj söndag Tävling IPO 1-3 Distriktsmästerskap 

03-jun onsdag Månadsmöte 

06-jun lördag Sjuhäradsmästerskapet 

18-24 jul lördag-fredag Kindsläger 2009 

22-jul onsdag BH-prov 

26-jul söndag Tävling BSL 1-3, IPO 1-3 

05-aug onsdag Månadsmöte 

02-sep onsdag Månadsmöte 

05-sep lördag Tävling spår lägre,högre klass 

06-sep söndag Tävling spår elitklass 

07-okt onsdag Månadsmöte 

25-okt söndag Tävling skydd alla klasser 

31-okt lördag BH-prov + tävling BSL 1-3 

01-nov söndag Tävling IPO 1-3 

04-nov onsdag Månadsmöte 

02-dec onsdag Månadsmöte 

06-dec söndag Tävling lydnadsklass 1-elit 

 

Info om Kind BK 
Kind BK 
Risa 
51293 Svenljunga 
PG 384 382-8 
Telefon Klubbstuga 0325-628041 
www.kindbk.se 
 
Medlemsavgifter 2009 
Helbetalande medlem      390 kr 
Delbetalande medlem      140 kr 
(medlem i annan brukshundsklubb 
eller bruksavelsförening).  
Av medlemsavgiften går 250 kr till 
SBK centralt, klubben får behålla 
140 kr / medlem. 

Information 
Våren 2008 tog klubben beslutet att endast skicka ut Kindskallet en 

gång per år, detta pga. att det inte finns tillräckligt med pengar att 

skicka ut två tidningar per år som vi hade haft hittills. Det bestämdes 

att Kindskallet skulle ges ut efter årsmötet som inträffar i början på 

året, detta för att få med så mycket information som möjligt, både en 

sammanfattning av året som gått och vad som händer nästa år. Som 

komplement skulle Kindbladet skickas ut vid behov. Vi skulle nu 

vilja förbättra vårt informationsflöde och undrar därför...   

Vill du i framtiden få all information på mail istället för i brevlådan, 

skicka ett mail till info@kindbk.se 

På mail kan vi skicka ut information lite oftare så att ni får reda på 

allt som händer i klubben snabbt och enkelt. Självklart kan ni få 

denna information, men även välja att i fortsättningen få Kindskallet 

hem i brevlådan. Ange då detta i mailet. 

 

http://www.kindbk.se/
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Ordförande har ordet 
 
Jag vill börja med att tacka er medlemmar 
för förtroendet och samtidigt tacka min 
föregångare Lena, som nu kan ”varva ner 
som vice ordförande”. 
För er som inte känner mig kan jag ge 
följande korta information. 
Jag är medlem i Kind sedan 20 år och har 
under den tiden hunnit utbilda mig till 
instruktör och domare. Under dessa år har 
jag vari trogen flatägare och hunnit föra 
hund och tävla de flesta grenarna utom 
skydd. Min nuvarande kompis heter Nemo 
och tävlas inom jakt och spår. 
Vad kan vi då förvänta oss av detta nya 
verksamhetsår? 
För klubbens del framgår det tydligt av vår 
nya verksamhetsplan som kommer att 
behöva många medlemmars fortsatta 
ideella engagemang. 
Vi har dessutom var och en våra personliga mål ihop med våra fyrbenta 
vänner. 
Sist men inte minst får vi inte glömma bort att ha lite roligt på vägen. 
Detta kräver dock att vi hjälps åt i arbetet samt visar varandra den respekt 
som vi själva vill möta av vår omgivning. 
Som ni kan se av verksamhetsplanen kommer vi att följa upp flera av de 
synpunkter som framkom i den medlemsenkät som vi gjorde i november -08.  
Denna enkät låg även till grund för ett beslut gällande en träningsgrupp, som 
togs av december månads medlemsmöte. Tyvärr gillades inte detta beslut av 
berörd part utan överklagades till distriktsstyrelsen. Trots att vi fått distriktets 
godkännande har dock dessa två medlemmar valt att driva frågan vidare till 
Förbundsstyrelsen. Styrelsen för Kind BK uppfattar dock att vi tack vare 
enhälliga val på årsmötet har fått medlemmarnas förtroende.   
Jag hoppas dock att många både gamla och nya medlemmar i första hand 
ser till allt positivt som finns i Kind BK, och inte låter sig nedslås. Det finns 
massor av stimulerande mål att uppnå. Själv har jag allt annat ett nyslaget 
vad att satsa på. 
Till sist vill jag bara ge er ett litet jordnära perspektiv. 
Lågkonjunktur för en hund = brist på aktivitet och tomt i matskålen. 
Visst låter det enkelt! 
 
Urban  
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Infokommitténs rader  
Under det gångna året har Kind BK tagit beslut om 
hur all information ska komma ut till medlemmarna. 
Då klubben inte har råd att ge ut två tryckta tidningar 
(Kindskallet) per år så togs ett beslut på 
månadsmötet 4 juni att endast en tidning skulle ges 
ut med Kindbladet (infoblad) som komplement. Då 
medlemmarna tyckte att det var viktigt att få med 
både det gångna året och nyheter inför kommande 
år beslutades det att Kindskallet skulle ges ut efter 
årsmötet i februari/mars. Detta medförde att ingen 
tidning gavs ut under året, däremot utkom två 
Kindblad.  
Under hösten 2008 fick klubben en ny hemsida. Idén 
om en ny hemsida kom när vi ville förenkla 
hemsidans upplägg, då i första hand menyn med 
rubrik och underrubriker.  
Vi ville få fram en hemsida som skulle vara lätt att 
navigera och även se snygg ut. Vi ville även lägga in 
en del nya funktioner. Då vår gamla webmaster inte 
ansåg att han kunde ordna dessa ändringar och vi 
dessutom ville ha mer tillgång till hemsidan 
bestämdes det att infokommittén skulle ta över 
hemsidan helt. I och med detta byte, bytte vi även 
webhotell som nu står i klubbens namn. I webhotellet 
finns ett hemsideprogram som gör det enkelt för den 
som i framtiden tar över hemsidan att uppdatera.  

Vi fick en tidsbegränsning på två veckor som ägnades 
åt en mängd kodknäckeri för att få fram den perfekta 
hemsidan. Speciellt menyn krävde en hel del 
tankeverksamhet, men även färger och banner tog sin 
lilla tid att få till perfekt. Första sidan ansågs extra viktig 
då det är det första man ser. Vi valde att lägga en 
kalender där så att man snabbt och enkelt kan se vad 
som händer i klubben den aktuella månaden.  
 
Nyhetsrutan är till för att man snabbt ska kunna komma 
ut med information till alla medlemmar och 
uppdateringsrutan talar om vad som är uppdaterat och 
när.  
Övriga funktioner vi lade in på hemsidan var 
tävlingsbarometern som visar våra klubbekipages 
resultat, det finns även möjlighet att direkt på 
hemsidan redovisa sina resultat. Det går att läsa 
Kindskallet direkt på hemsidan eller man kan ladda 
hem den och skriva ut om man vill. Vi har även lagt in 
ett galleri där kursbilder mm lätt ska kunna läggas ut, 
självklart kan alla medlemmar skicka in egna bilder 
som de vill dela med sig av till detta galleri. 
Nu ser vi fram emot 2009 och de utmaningar detta år 
ger.  
 
Infokommittén 
Camilla, Caroline, Cissi och Nettan 
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Avgående ordförande har ordet 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

Året som gått har innehållt stora saker för vår klubb, både positiva och negativa. 
På plussidan finns det enorma arbete som lades ned på att dränera planen, 
stort tack till alla som varit delaktiga i det arbetet. En del arbete återstår, bl a 
skall det sås i mer gräs i vår. Men redan i somras kunde vi börja använda den 
delen av planen och den är mkt bättre. Resterande halvan av planen kommer 
att påbörjas tidigast våren 2010.  
Sjuhäradsmästerskapen gick av stapeln i vår regi, denna gång förlagd till 
Ambjörnarp på grund av arbetet på vår appellplan. Detta skulle visa sig vara ett 
alldeles utmärkt val, anläggningen där motsvarade alla förväntningar och 
arrangemanget blev jättelyckat. Tack alla som hjälpte till där! Vårt lag var med i 
toppstriden vilket var mkt roligt. Men i år tog Elfsborg hem segern och vi blev 
tvåa. Vi kunde däremot stolt konstatera att vi hade klassegrare i lk1, i form av 
Emma och Stella, lk 2 genom Jennie och X-man samt i appellklass genom 
Karro och Samba. Jätteroligt, än en gång många grattiskramar till er. 
Årets största tävling i klubben blev skyddstävlingen i november dit det var ett 
stort antal anmälda. Ca 20 ekipage togs med och 15 ekipage genomförde 
tävlingen. Med facit i hand kan man nog ifrågasätta det kloka i att ta med så 
många, men vi var väldigt stolta över att klara av att arrangera en så stor 
tävling. Med risk för att bli tjatig. TACK alla som hjälpt till!!  
 

 Under 2008 har det även förekommit mindre roliga saker och jag kan inte bara låtsas som att de inte finns. Som 
alla vet vid det här laget har det gnisslat en del i vår klubb under ganska lång tid och i höstas ställdes det mesta på 
sin spets. Information om vad som hänt finns att läsa på hemsidans lösenordsskyddade area.  
På grund av dessa händelser har det förekommit påståenden och tyckanden på vissa hemsidor och detta i 
kombination med den uppståndelse och dom spekulationer som uppstått på diverse bloggar och forum får mig att 
fundera över följande:    (obs, detta är min högst personliga fundering) 
 
Vem bär fram en brukshundklubb? 
Är det sm-/nm-/världsmästarna? Som verkligen satsar stenhårt och lägger mycket tid på sig själva och sitt 
tävlande. Som förvisso är till stolthet och glädje för sin klubb, men som (förmodligen..!) pga tidsbrist snarare än 
brist på vilja inte hinner med så mkt mer i klubben än sin egen träning. 
Eller är det ”de vanliga medlemmarna”, dvs människor som mer tränar och tävlar för att de tycker att det är trevligt 
att umgås med sin hund och likasinnade, men som kanske för stunden inte riktigt vill eller kan ta sig till de riktigt 
höga tävlingsresultaten. Man kanske ägnar lite mer av sin tid åt klubbens väl och ve och trivs alldeles utmärkt med 
det. 
Antagligen är det väl så att bägge kategorierna behövs för att skapa en välmående och sk framgångsrik klubb och 
givetvis finns det människor som platsar i bägge kategorierna men, om allt ställs på sin spets, skulle klubben 
förmodligen dö ut om den bara befolkades av tävlingselit. Om den å andra sidan bara befolkas av ”de vanliga 
medlemmarna” kommer den att fortsätta ha kurser, ordna tävlingar och allt annat en brukshundklubb gör. Och så 
småningom föds det säkert en tävlingsstjärna ur någon kurs och klubben blir återigen ”framgångsrik”.  
Ovanstående resonemang och väldigt enkla kategorisering av människor i klubben skall enbart ses som en 
tankeställare men 
LÅT OSS FÖR ALLT I VÄRLDEN INTE GLÖMMA BORT VILKA DET ÄR SOM DRIVER KLUBBEN!! 
 
Själv riktar jag nu som avgående ordförande än en gång mitt varma och innerliga tack till alla er som helt ideellt 
kämpar på i vår förening. Vi ses på klubben! 
 
Lena 
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Verksamhetsplan för Kind BK 2009 
 
En av Brukshundsklubbens grundläggande uppgifter i samhället är att informera och 
sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård. 
Kursverksamheten är samtidigt klubbens viktigaste inkomstkälla. För att klubben ska 
kunna erbjuda sina medlemmar en fungerande anläggning, välskötta appellplaner samt 
kunna anordna tävlingar krävs det att klubben har en stabil ekonomi. Medlemmarnas 
insater då det gäller att hålla kurser och ansvara för servicen runt kurserna är grunden för 
klubbens fortsatta välbefinnande. 
 
Styrelsen har granskat årets ekonomiska utfall och utifrån givna förtsättningar gjort en 
budget för 2009. Styrelsen vill på detta sätt förtydliga sina ambitioner för kommande år. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att kunna genomföra de planerade 

arbetsuppgifterna krävs medlemmarnas stöd 

och engagemang. Styrelsen ser fram emot 

2009 års utmaningar! 

 

Risa 2008-12-31 

 

Styrelsen 

 

 

 

Styrelsens förslag är att klubben under 2009 skall: 
 

 bibehålla/öka antalet kurser som hålls i klubbens regi samt öka kursdeltagandet. För att uppnå detta 
mål krävs det att instruktörer ställer upp och håller kurser samt att kursutbudet vidareutvecklas. 

 

 arrangera det 32:a Kindslägret. 
 

 färdigställa MH-banan samt att minst två mentalbeskrivningar utförs under året. 
 

 genomföra årets planerade tävlingar med hög kvalitet. 
 

 utbilda nya funktionärer 
 

 utföra energibesparande åtgärder i klubbstugan. För att minska elkostnaderna planeras installation av 
en luftvärmepump samt byte av två fönster i storstugan. Eventuellt kommer även taket att 
tilläggsisoleras. 

 

 vidta åtgärder för att minska antalet slamtömningar av avloppsanläggningen.  
 

 införskaffa fyllnadsmaterial för att utöka parkeringsplatsens yta. 
 

 arbeta vidare med den delen av appellplanen som har dränerats genom att förstärka växttäcket. 
Fortsatt dränering av appellplanen planeras att genomföras först under våren 2010.  

 

 söka bidrag från kommunen samt Föreningssparbanken Sjuhärad bl a för de energibesparande 
åtgärder som planeras. 

 

 fortsätta arbetet med trivselbefrämjande åtgärder i klubben. Följa upp de förslag och synpunkter som 
kom fram i enkäten som skickades ut i november 2008. 
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Du vet att du är en hundnörd när: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 du är besatt av att läsa böcker, se filmklipp, kolla hemsidor, läsa tävlingsregler och 
drömma om framtida tävlingsresultat. 

 

 du kollar upp utbildningar, går kurser, tränar med din hund varje dag. 
 
 

 

 

 

 du åker hundratals mil varje år i något hundrelaterat ärende. 
 

 du kan egentligen inte förstå vad vanligt folk sysselsätter sig med på dagarna och du har förresten 
inte ens tid att ta reda på det. 

 

 du skulle kunna betala tusentalskronor om din hund blev sjuk. 
 

 du betalar redan tusentals kronor i försäkring, anmälningsavgifter, foder, kurser, koppel och 
halsband ... 

 

 du är nästintill hypokondrisk när det gäller din hunds hälsa, men skiter uppenbarligen i din egen för 
du går timmeslånga promenader även om du är dunderförkyld. 

 

 du har en uppsjö av koppel, halsband, selar, leksaker, böcker, klickers, täcken, reflexer och annat 
krafs och kan verkligen inte förstå vart allt detta kommer ifrån. 

 

 du lägger ner mer pengar på hundmat än vad du gör på din egen. 
 

 du tittar slaviskt på hundprogram på teven. Men ofta glömmer du av det för du är så upptagen med 
att vara ute på någon hundrelaterad aktivitet. 

 

 du kan sitta i flera timmar och låtsas att du är på jakt efter en till hund och drömma om hur det skulle 
vara att ha en sådan eller sådan eller sådan. 

 

 du ofta hittar på namn till denna hund. 
 

 du drömmer om en combi där du kan ha sådär stiligt med två fasta burar i bak, med namnskyltar till 
dina hundar (ja, om du inte redan äger en sån förstås) 

 

 du åker till brukshundsklubben flera gånger i veckan bara för att hänga med dina hundpolare som 
består av ett gäng 50+are med tillhörande pälsmonster och du älskar varje sekund. 

 
Ha en skön vår alla hundnördar 
Hälsar Åsa. E! 

 

  du kommer på dej själv med att prata om din hund 
mer än vad föräldrar pratar om sina barn. 

 

 du blir sådär löjligt rörd när du ser ett klipp på internet 
där det är sådär fin kontakt mellan förare och hund 
(du gråter kanske t.o.m. en skvätt).  

 

 dina favoritkläder ser ut såhär-------------------------> 
 

 du tycker att folk som kallar sig för kattmänniskor i 
själva verket bara är oupplysta hundälskare. 

 

 du är en hopplös besserwisser bland " de ickefrälsta" 
(som för dig betyder människor utan hund) 
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Nemo  – en Kooikerhondje! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
I Sverige används kooikern som aktiv sällskapshund, det är en alert, 
aktiv, energisk och intelligent hund med ett gladlynt temperament 
som gillar att hänga med på det mesta. Den passar bra till lydnad, 
agility och spår i olika former. Enligt rasklubben är kooikern en lagom 
hund till sitt yttre, men inte så enkel i sin mentalitet. Det är ”mycket 
hund i liten förpackning” och det krävs träning för att kunna ta tillvara 
på dess kapacitet och låta den utvecklas till en trygg och stabil hund. 
Rasen är väldigt lyhörd och reagerar snabbt, vilket kan vara både 
positivt och negativt. Jag som tidigare har haft en Cairn terrier känner 
igen många sidor hos Nemo som är rastypiska även för en terrier, 
tex envisheten och att de inte inser hur små de egentligen är 
kroppsligt. Själva tror dom att de är som stora hundar i storleken, 
vilket kan få min schäfertik att höja på ögonen av förvåning ganska 
ofta!  
Nemo har nu hunnit bli drygt 5 månader gammal och än så länge är 
jag mycket nöjd med mitt val av rasen. När snön har smält bort och 
ljuset börjar komma tillbaka på kvällarna ska vi sätta igång med 
både spårträning och lydnad. Jag har även tänkt så småningom att 
satsa på agility med honom. Det vore roligt om vi kunde få igång en 
fungerande agilitysektor på klubben som kan ordna kurser, 
träningstillfällen och tävlingar!  
Är du intresserad av att få veta mer om rasen gå i så fall in på 
rasklubbens hemsida: www.skooi.se 
 
/ Åsa Eriksson, nybliven och mycket nöjd ägare till kooikerhondjen Nemo! 

Klockan 20.40, söndagen den 8 november 2008 landade ett 
flygplan på Landvetter flygplats. Ombord på planet fanns en 11 
veckor gammal valp vid namn Rijsje Roan v.d zwarte bellen hoeve. 
Han hade lämnat sin mamma och sina syskon i Holland och flugits 
till Sverige för att hamna hos sin nya familj i Ambjörnarp. Redan 
långt innan jag stod och nervöst väntade på att planet skulle landa, 
hade jag bestämt ett namn som vi skulle kalla valpen för. ”Rijsje 
Roan” var ett alldeles för svårt namn att uttala tyckte jag, istället 
bestämde vi att han skulle heta Nemo, ett kort namn som är lätt att 
uttala. 

 

Är denna gång författad av 
Åsa Eriksson 

 

Nemo är av rasen Kooikerhondje, en ras som än så länge är relativt 
ovanlig här i Sverige. Det finns idag cirka 450 kooikrar i Sverige, den 
första importerades hit 1994 från Danmark. I sitt hemland Holland är 
rasen betydligt vanligare, där finns ungefär 10 000 hundar. 
Kooikerhondje tillhör grupp 8 (stötande hundar, apporterande hundar 
och vattenhundar) sektion 2 utan arbetsprov. Rasen har främst använts 
till att hjälpa till vid fångsten av änder genom att locka dem till sig.      
Rasens namn kommer av att mannen som sköter detta arbete kallas 
kooiker. Hondje är namnet för liten  
hund, alltså kooikermannens lilla hund. Än idag finns anläggningar kvar 
i Holland där man använder Kooikern till praktiskt arbete. 
Tillvägagångssättet att locka till sig änderna är fascinerande, likaså 
hundens sätt att samarbeta med föraren.  
Det är den vita delen på svansen som med sina vajande rörelser lockar 
änderna så att de simmar vidare in i fällan samtidigt som föraren 
utfodrar dem. Kooikern skall vara vit med rödbruna fläckar  
och de har en mankhöjd på ca 35-40 cm. 

http://www.skooi.se/
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SM Västerås 2008 
Det började på fredagskvällen då det skulle lottas. Alla tävlande under helgen fick först gå i samlad trupp och 
delade sedan upp sig i olika lokaler där vi skulle lotta. Stämningen var ganska spänd när vi kom in i rummet. När 
första skulle dra din lott fick hon start nummer 6 eller var det nummer 9? Man kunde nämligen inte se vilket det 
var för att de hade glömt att dra ett streck under siffran. Hon fick då vänta till det andra numret kom för att få 
reda på vilket nummer hon fått. Men lite senare dök det upp problem. Han som drog lotten då fick inget nummer 
alls!? Han fick då också vänta till alla dragit sina lotter för att få reda på vilket nummer han fått. Men det var bara 
det att när sista lotten var dragen fanns det ändå en lott kvar. Den (eller troligtvis den lotten som det inte fanns 
något nummer på) skulle ha varit till vinnaren av ungdoms SM (som jag förövrigt deltog i). Men de hade väl 
missat att ta bort den eftersom det inte var någon från ungdoms SM med. Hur de sedan löste det var ett 
problem. De fick lotta lite individuellt. Ska det verkligen vara så här på ett SM, var det många som frågade sig? 
Många försökte kräva en omröstning, men det blev aldrig så. När vi sedan kommit tillbaka fick vi reda på att 
spårgrupperna hade fått lotta om ca 3ggr. Så det var alltså inte bara vi som hade problem då. Men vi försökte 
tänka positivt och tro att det skulle bli bättre i morgon. 
 
 

Tidigt på lördags morgonen så skulle vi ut i skogen. 
Alla var på plats och det var mycket spänt bland de 
tävlande. Men ändå inte så som jag trodde att det 
skulle vara, det var ju nästan bara träningskompisar 
med. Det värsta var innan första skicket och allt kommit 
igång. Jag stod där och bara väntade på att något 
skulle hända, jag visste inte riktigt vart jag skulle ta 
vägen kändes det som men man var ju tvungen att 
bara stå där. Väntade och väntade men det kändes 
som att ingenting hände. Sekunderna är väldigt långa 
när man står på en rapporttävling och väntar på sin 
hund. Men så såg jag något, var det något där? Jo, det 
var de! Jag frågade om jag kunde ropa på honom (men 
får nämligen inte ropa på honom förrän han kommit in 
inom 50 meter, och jag såg inte riktigt linjen). Så var 
han då framme hos mig och jag tog av honom hylsan 
och gav den till tävlingsledaren. Första skicket hade 
gått bra! Sedan var det såklart lite väntetid mellan varje 
skick men där emellan så flöt det på bra.  

Framföringarna gick väl okej för vår del bättre 
och sämre på andra håll. När rapporten var över 
så var alla väldigt glada och då menar jag alla 
eftersom INGEN hade brutit rapporten! Det var 
ingen som hade varit med om det på ett SM 
innan. På vanliga tävlingar så brukar det vara 
flera stycken som bryter varje gång. Men här 
kunde man se att det var en högre nivå. När vi 
sedan fick reda på betyget från rapporten så fick 
vi veta att vi låg delad 1:a plats med 5 st. andra! 
Hade endast en halvenhets neddrag och bland 
de bästa tiderna! Så gick det på lördagen 
eftersom rapporten kör uppletandet och lydnaden 
på söndagen så var det allt den dagen.  
 
På söndagen så hade vi och alla andra kindare 
första parkett till uppletandet. Det var kyligt på 
morgen och vi hade startnr. 15 så vi fick vänta ett 
tag innan det var Xs tur. Det var väl ingen som 
gjorde något sådär jätte bra uppletande och 
många hade sagt att det var en svår ruta. Jag 
hade ingen aning om hur det skulle gå för X den 
dagen så vi fick helt enkelt vänta och se. När han 
äntligen kom så gick det inte direkt så bra. Han 
fick endast ett föremål och som många andra 
nollade han uppletandet. Sen kom nr 16 in och 
gjorde en nia på uppletandet (han var bland de 
som ledde efter rapporten) så han ledde 
verkligen stort nu inför lydnaden. 
Eftersom det inte bara var vi som hade nollat 
uppletandet så var vi fortfarande med i matchen. 
Det var nog nästan alla vid det laget fast från 
ettan till tvåan var det säkert 30 poäng så han 
hade ett stort försprång!  
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Men sen efter prisutdelningen så hade vi tänkt att 
gå till husvagnen och packa. Men jag ville stanna 
kvar lite (av någon anledning). Vi fick då reda på att 
två av våra träningskamrater blivit uttagna till 
nordiska (kullsyskon förresten) och jag blev 
verkligen superglad över det! Men sedan sa de 
något som ingen hade någon aning om; Vi blev 
uttagna till NORDISKA! Jag kan inte beskriva hur 
glad jag blev! Att vår lilla 2-åring skulle kunna vara 
med i nordiska!  Att två helt oerfarna som jag och X 
skulle kunna klara av detta! Det var verkligen helt 
otroligt! Vår träning hade gett resultat! Detta skulle 
verkligen bli ett minne för livet! 
 
 
Jennie Johnsson  
 

Nordiska mästerskapen Norge 2008 
Efter en lång färd kom vi äntligen fram till Fefor Høgfjellshotell utanför 
Vinstra i Gudbrandsdalen på torsdag kvällen. På 930 m ö h med 
Feforvannet och Jotunheimets toppar  som majestätiska grannar har 
Fefor Høgfjellshotell funnits här sedan 1891. 
 
Mästerskapen arrangerades av Gudbrandsdal Hundeklubb i området 
kring Vinstra i Nord-From kommune. Lydnaden samt IPO hölls på Kåja 
Idrottsplats. 
 
Redan under invigningen på fredagen infann sig stämningen. De tävlande 
och funktionärer tågade sida vid sida med nationsflaggorna i spetsen in 
på idrottsplatsen tillsammans med en liten supporterskara. Efter diverse 
tal förklarades tävlingarna invigda. 
 
Åter till hotellet för kamratfest! Innan mat och dryck, förättades lottning om 
startordning mellan länderna. Varje land meddelade sedan startordning 
för sina ekipage inbördes. Sedan var det bara att invänta lördagen då 
tävlingarna skulle sätta igång. 

Då var det äntligen dags för lydnaden. Platsen började bra för X men för han som ledde så gick det inte lika bra, 
han nollade nämligen platsen! Nu var verkligen alla med i matchen om att vinna guldet igen! På lydnaden så 
tappade han ännu mer och hade nu halkat ner en bit. X gjorde dock en super lydnad! Han var jätte pigg och glad! 
Men på tungen så var han för pigg och tjuvstartade där! Hade han inte gjort det kunde vi kommit långt... 
Ja, man kan säga att lydnaden var avgörande på många håll. Tillslut blev det så att ett ekipage från Jönköping 
vann (med BC) och jag kan verkligen säga att de förtjänade det! De hade en superfin lydnad (vad jag hörde och 
såg på poängen). Två blev förra årets vinnare och trea blev en malle från Hammarö. Vi blev tillslut 7:a och är 
supernöjda med det! Man kan ju inte begära mer av en 2-åring. Men om X inte hade nollat tungen så hade vi visst 
kommit två eller något liknande. De som ledde så stort efter uppletandet blev tillslut 8:a  och halkade ner långt 
efter lydnaden.  
 

 
Ja, man kan säga att lydnaden var avgörande på 
många håll. Tillslut blev det så att ett ekipage från 
Jönköping vann (med BC) och jag kan verkligen säga 
att de förtjänade det! De hade en superfin lydnad (vad 
jag hörde och såg på poängen). Två blev förra årets 
vinnare och trea blev en malle från Hammarö. Vi blev 
tillslut 7:a och är supernöjda med det! Man kan ju inte 
begära mer av en 2-åring. Men om X inte hade nollat 
tungen så hade vi visst kommit två eller något liknande. 
De som ledde så stort efter uppletandet blev tillslut 8:a  
och halkade ner långt efter lydnaden 
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Första tävlingsdagen  inleddes med platsliggning och lydnad på 
idrottsplatsen nere i Vinstra. Vi lyckades få ihop den bästa lydnaden. 
Dags för skyddsarbetet. Som i de flesta andra grenarna skiljer sig 
reglerna i nordiska mästerskapen från våra vanliga tävlingar, bl a 
förekommer inget munkorgsarbete. Det inledande momentet, 
civilsändande, sker mot stillastående figurant i skyddsärm och den 
efterföljande bevakningen varar i en hel lång minut. Gere var jämn, 
säker och stabil i planskyddet och klarade de långa bevakningarna 
bra.  
Sedan fortsatte vi ut i skogen för att köra söket. Banan var ganska 
flack och öppen på höger sida och något mer kuperad på vänster 
sida. Vi lyckades här få ihop bästa poäng och efter första 
tävlingsdagen kunde vi gå till vila med ledning även om med liten 
marginal. 
 

 
Lördagkväll bankett med mycket god mat och det tradionella 
utdelandet av utmärkelser och standarer mellan de olika nordiska 
länderna. 
 
Tävlingsdag nummer två började med uppletande. På nästan samma 
ställe där söket gått dagen innan låg uppletande rutan. Baslinjen var 
uppe på en kulle och man fick skicka neråt. Här lyckades vi ta in 3 
föremål. 

 
Efter uppletande bar det av upp mot Fefor igen och spår. Ställningen 
inför spåret var oerhört jämn och att spåret i viss mån skulle bli 
avgörande.  
Riktig högt upp, nära trädgränsen, med en fantastisk utsikt över 
Gudbrandsdalen låg spåren. Efter lottning fick vi spår nr 2. Alla pinnar 
och utan att träffa på några får i spåret blev det full pott. Segern var 
klar! Guld och Nordiska Mästare 
 

 

Tvåa kom Ralf Andersson med Ullhedens Harry, fyra kom 
Lennart Larsson med Puckings Wilse. Sverige tog hem 
lagsegern i Skyddshundsgruppen. Trea kom Trond 
Marthinsen med Tim från Norge. 
 
Prisutdelning på idrottsplatsen innan avfärd hemåt igen. En 
trevlig tävling med fint väder och vackra omgivningar. Den 
långa hemresan gick något lättare med en guldmedalj i 
bagaget. 
 
Detta var tredje gången jag fick representera Sverige i 
skyddshundsgruppen. Jag ser detta som ett stort 
hedersuppdrag och att man får träffa hundfolk från andra 
länder. Trond som kom trea har jag haft träffa och haft 
förmånen att träna med i Norge. 
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Artiklen/Insändaren är skriven av Jörn Oleby, författare av boken Hundmassage och Stretching 
www.canis.se. 

 
 
 
 

Uppvärmning  
Låt oss ta en kapplöpningshund som exempel. När starten går och hundarna släpps ut ur boxarna uppnår hunden 
en hastighet av 60-70 kilometer i timmen på bara några sekunder. Om en sådan hund inte är uppvärmd och 
vävnaden inte är förberedd för arbete, är risken för sträckningar och andra skador mycket stor. 
 
Arbetshundar, jakthundar, brukshundar och vanliga familjehundar utsätts också ofta för plötsliga påfrestningar, vare 
sig de är i tjänst eller i häftig lek med andra hundar. Ett vanligt exempel är att ta in hunden i en kall bil på vintern för 
att sen släppa ut den för att rusa runt och leka. 
Med uppvärmning menas att man genom aktivitet värmer upp vävnader och höjer temperaturen i musklerna. Genom 
den ökade blodgenomströmningen får musklerna lättare att ta upp näring. Hastigheten på nervimpulserna som får 
musklerna att dra sig samman ökar och hunden kan springa fortare med mindre risk för skador som följd. 
 
Uppvärmning kan bestå av att man promenerar hunden kopplad i 15-20 minuter innan man släpper den lös att 
springa fritt. På så sätt får musklerna mjukas upp och är förberedda på fysiskt arbete. Hundar som tävlar eller 
arbetar i tjänst kan värmas upp mer målmedvetet.  
En bra uppvärmning tröttar inte ut hunden utan ökar blodcirkulationen och värmer upp musklerna. Den ser dessutom 
till att lederna smörjs med ledvätska. Detta ökar rörligheten och gör dem smidigare.  
En sådan hund har möjlighet att sträcka ut i sin fulla längd. Sedan är hunden beredd att göra en krävande 
kroppsansträngning utan att löpa särskilt stor risk att skadas. Tävlande hundar som förväntas att ge allt, krävs att 
vara friska och en skadefria. 
 
Du kan också precis som tävlingshundar gör värma upp mer målorienterat. 

 

Du kan också precis som tävlingshundar gör värma 
upp mer målorienterat. 
 
Nedan finner du en checklista som kan vara till hjälp 
vid uppvärmningen: 
 
1 Gå sakta med hunden i koppel för att efter en liten 
stund försiktigt ökar tempot. Bör räcka med 2-3 
minuter. 
 
2 Trava i 2-3 minuter 
 
3 Öka till galopp i ca 1 minut 
 
4 Låt hunden göra några korta explosiva rörelser 
 
5 Varva ned en aning genom att avsluta 
uppvärmningen med att gå tillbaka till travtakt och 
sedan ner till gång tempo. 
Vi som hundägare kan inte förhindra alla olyckor. 
Men vad vi kan göra för att förebygga 
muskelrelaterade problem och belastningsskador är 
att värma upp hunden regelbundet. Detta håller 
hunden i fysisk och psykisk god balans. Det får 
kanske behålla den friska unghundens naturliga 
rörlighet hög t upp i åldern. 
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Bosses betraktelser 
Long time no see! På all den här tiden när jag inte 
haft möjlighet att skriva och ni inte har fått någon 
tidning har det hänt ganska mycket. Jag är i alla fall 
fortfarande gul, vacker och duktig. (Jag börjar bli grå 
på nosen men det är inte av åldersskäl utan snarare 
ett tecken på att min närmiljö är lite påfrestande.)  

 
Jag har bytt jobb! Nu gör jag det de flesta bara 
drömmer om: jag jobbar hemma. Någon dag 
emellanåt åker jag in till Borås där jag är security 
manager på ett speditionsföretag men för det mesta 
är jag hemma och vaktar. Jag har fått ett eget rum 
med uteplats så jag kan hålla koll på allt som rör sig 
runt vårt hus. 

 

Jag har blivit en stor, stark, stilig och jättehäftig skyddshund! Eller…….egentligen kanske jag inte är så mycket 
häftigare än innan……..men det LÅTER bra  I vilket fall är skyddet det absolut roligaste man kan hålla på med! 
Alltså, tänk bara, att få vara så kaxig man bara orkar och verkligen anstränga sig för att skrämma Figge av 
planen……… (Det där är lite konstigt förresten: de verkar heta Figge allihop?? och jag VET att flera av dem heter 
andra saker när jag inte leker med dem??) Tyvärr får jag inte leka med figgar så mycket som jag skulle vilja, min 
mamma påstår att skaderisken är för stor…..men när jag får göra det är det bättre än julafton! Vi brukar börja med 
att jag får på mig munkorg och Figge ställer sig i andra änden av planen. Då ropar jag: ”Stick, annars biter jag!” Jag 
antar att Figge är mer rädd för min mamma än för mig (ni som har träffat mamma vet vad jag pratar om!) så han 
brukar stå kvar. Lite ljug är det ju också – jag kan inte bita honom på riktigt med munkorgen på. I alla fall springer 
jag fram till Figge och då börjar det svåra; mamma har sagt att jag ABSOLUT INTE!!!! får röra Figge så länge han 
står still. En gång trodde jag att jag fått en snilleblixt så jag bara puttade lite på honom så han rörde på sig, smart 
va?? Morsan var måttligt imponerad……. aj aj aj aj, så ont det gjorde i mina stackars små öron – hon kan verkligen 
höja rösten den tanten. Så nu nöjer jag mig med att försöka skrämma honom så han rör sig, tyvärr oftast med 
ganska liten framgång. Lite längre fram i programmet brukar jag i alla fall få chansen att trycka till honom rejält…..he 
he. Jag har nämligen kommit på att de fegisarna brukar ha en skyddsväst under jackan men om man sätter 
munkorgen på rätt ställe så hjälper inte det….och då låter Figge rätt kul, typ ooouuchhh . När jag fått klappa till 
honom några gånger brukar mamma ta av munkorgen och då blir det ännu roligare, då kommer nämligen en ny 
fräsch Figge med en jättestoooor dutt på armen som jag får leka med. Figge brukar göra rätt mycket konstiga 
manövrar för att lura mig men i slutändan får jag alltid tag i dutten. Sen kommer givetvis gnällkärringen och förstör 
alltihop – hon påstår att så fort han står still ska jag släppa och bara hålla koll på honom *surar lite*… det är mycket 
roligare att släpa honom över planen. Kul är det i alla fall med skydd! Det ingår rätt mycket annat när man tävlar så 
vi tränar på andra saker också men detta är det bästa. 

 

Modprov 1 
Foto: Joacim Sjösten 

 

Modprov 2 
Foto: Joacim Sjösten 

 

Foto: Andrea Marunga 
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Ni minns korkeken jag skulle få? Mamma lovade! 
Tror ni jag har fått någon korkek?? Icke! Jag får i och 
för sig ligga under vilket träd jag vill på min 
gräsmatta så det är inte det, men hon lovade 
faktiskt. 
 
Jag har å andra sidan fått en lillasyster och det är väl 
bättre än en korkek. Synd bara att hon inte bor hos 
oss hela tiden. Mesta tiden bor hon hos sin mamma 
och då träffas vi bara ibland och röjer järnet i 
skogen. Ibland är vi lite seriösa och spårar eller letar 
grejor också. När hon var liten fick hon gå efter när 
jag spårade så hon skulle få se hur man gör och det 
verkar ha gett resultat. Ibland, när jag har tur, jobbar 
hennes mamma en hel helg och då brukar vi få låna 
henne. DET är kul, då kan vi leva jävel inne nästan 
hela dagarna och så kan vi övertala mamma att köra 
oss till skogen och låta oss leka där några timmar så 
vi ska sova sött på kvällen. När vi toksprungit en 
timma eller två brukar tanten sucka något om att hon 
ska skaffa gula ben, för de springer hellre, snabbare 
och längre än de blekfeta benen hon har. 

Ni kommer ihåg att jag pratade lite om sök förra gången? Hämta slangbit och visa och allt det där? Sen ändrade 
kärringen på nästan alltihop?!? När man är en stor, stark och stilig skyddshund får man tydligen inte hämta slangbit – då 
ska man stanna kvar hos busen (Figge) och skälla på honom tills mamma kommer. Där måste man också ha munkorg 
fast en i ståltråd så man får mera luft. Hur enkelt tror ni det är att, helt plötsligt, ändra på allt? Asså va, jag har ALDRIG 
fått skälla annat än på appellplanen när kärringen säger: ”skall”. Om jag sagt ett försiktigt boff vid något annat tillfälle har 
jag fått veta att jag ska hålla käften. Helt plötsligt ska jag skälla högt, mycket och länge?? Ni fattar hur lååååång tid det 
tar för den kärringen att ”springa” 50 meter va? Hmmm, *funderar* hon kanske skulle färga benen gula…. 
 
Jag har börjat på gym också. Ungefär varannan vecka åker vi till ett ställe där jag får simma och sen får massage - 
jättemysigt. På vintern är det ju i stort sett den enda fysträning man får och på sommaren kan man ju göra det bara för att 
det är kul.  
 
I augusti åkte vi till Dalarna och hälsade på mormor. Där är alltid rätt OK med god mat och så men i år hade faktiskt 
mamma tänkt till också så på min födelsedag åkte vi till ett gym i Strömsholm där jag fick plaska runt som jag ville  Efter 
mormorsvisiten åkte vi till ett slott utanför Västerås där vi bodde i trädgårdsmästarbostaden. Tydligen var det en viktig 
tävling på G så mamma ville att vi skulle ha lugn och ro. De första dagarna vi bodde där hände inte så mycket, vi åkte till 
Enköping och tränade lite bara. Sen åkte vi till ett ställe med mååååånga människor och hundar. Och en ”tattarcamping” 
full med lera…..när jag hörde hur några av mammas kamrater uttryckte sig är jag riktigt glad att vi inte bodde där! Med 
tanke på att min mamma kan vara en liten aning ”ful i munnen” ibland vill nog ingen höra vad hon säger om hon går upp 
på morgonen och kliver ut i en lerpöl…. Jag vet att det var flera vi känner som var där och tävlade också men jag måste 
erkänna att jag verkligen anstrände mig för att fokusera på min uppgift så jag vet tyvärr inte vad de gjorde eller hur det 
gick. 

Korgöverfall 
Foto: Joacim Sjösten 

Foto: May Bosetti 
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Nu har jag haft ett låååångt jullov, typ slutet på november 
till nu: mitten på februari........ Jag misstänker att mitt 
”jullov” inte beror så mycket på att jag behövde vila (en 
vecka hade väl varit OK) utan mer på att kärringen helst 
inte vill gå ut om det är under 25 grader……Vi har i och 
för sig gått hyfsat långa skogspromenader och kört lite 
spår och så men vi har inte tränat ”på riktigt”. Och vi har 
inte kört varken lydnad eller skydd på evigheter. Men nu 
har tanten sagt att vi ska köra igång på allvar igen så jag 
är i fin form till vårens tävlingar.  
 
 
 
 
 
 
Jag hoppas vi hörs igen ganska snart! 
 
Mvh / Världens bästa sällskapshund, Bosse 

 

Jag vet iaf att jag inte skämde ut mig eller mamma! Jag 
hittade båda gubbarna på avsöket och voffade på dem. 
Jag missade tyvärr en pinne i spåret vilket var rätt klantigt 
och onödigt, och missade ett föremål i uppletandet. Och till 
alla ”messerschmittar” vill jag bara säga att uppletandet 
var superenkelt BARA för dem som stog och tittade! För 
oss som skulle hitta de f*rbannade föremålen var det liiiiite 
svårare, dels för att föremålen hade gömt sig i gropar och 
dels för att vinden snurrade hela tiden. Men jag vet hur det 
är! Jag gillar också att stå och titta och säga: ”amen va 
faaan, så där kan ni väl inte göra, JAG skulle ju fixat detta 
på nolltid” 
 
Jag kan också berätta för er som inte var där att det var 
VARMT! Morsan trivdes superbra! Jag har i och för sig inte 
så mycket emot värme men emellanåt blev det lite för bra 
så att säga. Trots det, och om jag får säga det själv, så 
tycker jag nog att jag skötte mig RIKTIGT bra på 
lydigheten. Mamma sa efteråt att det nog var bland de fem 
bästa lydnadsprogram jag gått på tävling och att om det 
inte varit SM så hade vi nog fått runt 275 poäng. Det är väl 
kul………MEN VILKA VI???? Det är väl jag som gör 
jobbet, eller?? Sen kom ju skyddet då……….morsan var 
väl inte riktigt lika imponerad som efter lydnaden….. 
*sorry* Jag försökte verkligen behärska mig! Men, alltså, 
liksom, alltså, jag var ju såååå taggad! Så jag tänkte att 
om jag bara puttar till honom liiiiite så räknas det väl inte 
som om jag försöker bita fast han står still….?? Eller gör 
det det? Jag förstod att det blev en del nerdrag på betygen 
i alla fall…. I vilket fall tog kärringen på sig en stor del av 
missarna och sa att hon nog låtit mig träna för lite och 
även om vi tappade någon placering är ju en fjärdeplats 
helt OK. 

 

SM Skydd 2008 
Foto: Lindjax, Anette Jaxner 

Foto: Malin Nordstöm 
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