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Infokommittén har ordet 

Hej klubbkamrater! 

Välkommen till ett nytt nummer av Kindskallet! Eftersom det 
beslutats att medlemstidningen bara skall utkomma med ett nummer 
per år hinner det hända mycket mellan gångerna. I det här numret 
kan du läsa om en del av allt som hänt sedan sist och också ta del av 
vad som kommer att hända under året. Fortlöpande och aktuell information kommer 
i vanlig ordning att finnas tillgänglig på klubbens hemsida, så glöm inte att surfa in 
där med jämna mellanrum.  

På årsmötet valdes en delvis ny styrelse och även kommittéerna är under arbete. I 
infokommitténs fall verkar det som om vi i stort sett kommer att bli samma glada 
gäng som förra året, men det pratas också om att eventuellt ta in en ny person som 
kan arbeta tillsammans med oss. Vi vill också passa på att gratulera vår 
sammankallande, Caroline, som tillsammans med sin man fått tillökning i form av 
en liten pojke. 

Tanken är att nästa nummer av Kindskallet ska komma ut i början av nästa år, efter 
årsmötet, och vi ser gärna att just du bidrar med någonting i form av text eller bilder. 
Har du något roligt, sorgligt, spännande att berätta, eller vill du bara ha med en bild 
på just din hund i tidningen - hör av dig till någon av oss i kommittén! 

Med förhoppning om ett underbart hundår, 

Infokommittén 
Info om Kindskallet 
 
Ansvarig utgivare 
Ordförande 
 
Tidningsredaktionen  
består av: 
Cecilia Persson 
Caroline Rundgren 
Camilla Nilsson 
 
Layout och grafisk form 
Cecilia Persson 
 
Tryck 
Just Nu Borås 
Upplaga — 250 exemplar 
Utkommer 1 gång per år 
 
Material lämnas till redaktionen 
Via mail. 
Info@kindbk.se 
 
Omslagsbild: Bosse 
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Ordförande har ordet 
Nytt år och  ny ordförande- och först vill jag tacka för förtroendet!! 
Det här blir min tredje omgång, som jag ser fram emot! 
För nyare medlemmar kan jag berätta att jag bor i Borås och arbetar till vardags i 
skolledningen på en av Borås gymnasieskolor. Under mina år i Kind BK har jag hunnit 
med en hel del sektionsarbete, utbildat mig till instruktör och bruksprovsdomare, samt 
tävlat lite grann med mina Flat Coated retrievers i bruks och lydnad. 
Det senaste halvåret har min hundträning tyvärr legat nere efter att min Aqua gick bort i 
september förra året, men nu väntar jag äntligen hem en ny liten flattik från Hinnared’s 
kennel, som jag har tänkt att träna jakt och lydnad med. 

I skrivandets stund ligger snön fortfarande djup efter den snörikaste vintern på mycket 
länge och jag misstänker att det har påverkat hundträningen för er alla…. 
Nu är det dock snart vår igen, med kurser, tävlingssäsong och en hel del nya saker på 
klubben! 
Här är ett axplock av vad som händer fram till sommaren enligt vår 
verksamhetsplan: 
 Vi bildar en agilitysektion som kommer att arbeta med en ny agilitybana, kurser, 
samt att arrangera en inofficiell agilitytävling 
 Efter vår nesliga vattenskada i klubbstugan kommer toaletterna att byggas om, vilket betyder nytt och fräscht 
 Vårens kurser startar, och i vår får du som är tävlingssugen möjlighet till extra hjälp och finslipning i  Torbjörn 
Johnssons träningsgrupp. 
 Vi skriver ett nytt policydokument för klubbens verksamhet, för att göra det tydligare vad kommittéer och andra 
ska jobba med- allt för att få verksamheten att flyta ännu mer effektivt. 

I vanlig ordning ser vi också fram mot bra arrangerade tävlingar och MH, många tävlingsframgångar samt ett 
33:e Kindsläger  i sommar! 
Den främsta källan till allmän information om klubben är numera vår hemsida, www.kindbk.se  Där ser du 
också vem du kan ta kontakt med i olika frågor, och ett kalendarium för olika aktiviteter. 
 
Jag hoppas också att ännu fler tar chansen att komma till våra Månadsmöten som hålls den första onsdagen 
i varje månad kl 19.00 i klubbstugan. Tvärt emot vad en del kanske tror, tas de allra flesta beslut om stort 
och smått i föreningen där, och alla sektorer berättar om vad som är på gång inom deras område. Dessutom 
diskuteras vad som händer i SBK ,både i distrikt och centralt- kort sagt den klart bästa möjligheten  både att 
uppdatera sig och delta i klubbarbetet. 
Ytterligare en förhoppning är att ännu fler ska vilja - och få chansen att- bli delaktiga i klubbarbetet! 
Eftersom i stort sett allt arbete - såväl i styrelseuppdrag som kaffekokning och toalettstädning - utförs 
ideellt inom Brukshundklubben får vi den verksamhet vi förmår jobba för! 
Ingen insats är för liten eller oviktig och den gör faktiskt skillnad! Ofta behövs en extra funktionär som vill 
skriva åt domaren på en tävling eller koka korv till hungriga tävlande en söndagsförmiddag. Ett par extra 
händer som bär skräp eller krattar under en av klubbens städdagar är guld värt. 
 Ju fler som kan arbeta vid dessa tillfällen, ju bättre verksamhet och dessutom mer tid över för OSS ALLA att 
göra det som vi sökt oss till klubben för, nämligen att ägna oss åt våra hundar tillsammans med likasinnade! 
Både nya och gamla medlemmar kan bidra till att det blir så! 

 
Med förhoppning om en skön kommande vår, 
 
Er ordförande Barbro 
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Verksamhetsplan för Kind BK 2010 
 
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 förutsättningar gjort en budget för 2010. Styrelsen vill på detta sätt 
förtydliga sina ambitioner för kommande år. 
 
Styrelsens målsättning är att klubben under 2010 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. 
 
- utbilda nya funktionärer. 
 
- bilda en agilitykommitté samt arrangera minst en inofficiell tävling i agility. 
 
- söka bidrag från kommunen samt Föreningssparbanken Sjuhärad för att införskaffa en modern hinderpark för agility. 
 
- arrangera det 33:e Kindslägret. 
 
- arrangera minst fyra mentalbeskrivningar under året. 
 
- genomföra årets planerade tävlingar med hög kvalitet. 
 
- arrangera ”Hundens dag” för att öka inkomstmöjligheterna för köket. 
 
- publicera ett nytt exemplar av medlemstidningen ”Kindskallet” på hemsidan. 
 
- fortsätta att utföra energibesparande åtgärder i klubbstugan. För att minska elkostnaderna planeras tilläggsisolering av taket i storstugan 
samt att ytterligare två fönster byts ut.  
 
- vidta åtgärder för att minska antalet slamtömningar av avloppsanläggningen.  
 
- utöka parkeringsplatsens yta med det fyllnadsmaterial som införskaffats. 
 
- fortsätta arbetet med trivselbefrämjande åtgärder i klubben.  
 
För att kunna genomföra de planerade arbetsuppgifterna krävs medlemmarnas stöd och engagemang. Styrelsen ser fram emot 2010 års 
utmaningar! 
 
Risa 2009-12-31 
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Aktivitetskalender 
       7 april 

Månadsmöte 
24 april 

Tävling sök, 
rapport, spår 

appell 

     

5 maj 
Månadsmöte 

8 maj 
Tävling Lydnad 1-

elit  

15 maj 
Tävling BH + BSL  

16 maj 
Tävling IPO / 

BHP  

23 maj 
Tävling SPÅR 

elit  

29 maj 
Agility 

inofficiell 

 

2 juni 
Månadsmöte 

5 juni 
Sjuhäradsmästersk

apet  

 24-30 juli  
Kindsläger 

2010 

 4 augusti 
Månadsmöte 

 

1 september 
Månadsmöte 

5 september 
Tävling SPÅR 

lägre, högre 

 6 oktober 
Månadsmöte 

   

3 november 
Månadsmöte 

14 november 
Tävling SKYDD 
lägre, högre, elit  

21 november 
Tävling Lydnad 1-

elit  

 1 december 
Månadsmöte 

  

JUST NU  
Om vi tryckt SAOL*

hade ”kampa” funnits med.

* Svenska Akademiens ordlista



 

NoM 2009 
Bosse och jag fick ju äran att representera Sverige på Nordiska Mästerskapen i Finland. Tillsammans med en  
massa trevliga människor och hundar, inklusive Torbjörn, Annika och X-man, tillbringade vi alltså en helg på 
andra sidan Östersjön. 
 
Båtresan var ju ett kapitel för sig, jag har åkt en del båt (färja) men jag brukar försöka undvika partybåtarna. Vi 
kom i alla fall på båten, fick vår hytt och gick för att äta. Det gick inte! JA, jag är kinkig…men när jag har fått 
möjlighet att tala om vad jag absolut INTE äter och det ändå är det som serveras blir jag sur. Så jag lyxade till  
mig med en hamburgare. Sen upptäckte vi att det tydligen var någon lokal helg/högtid eller nåt i 08-området. Så 
många fulla ungar/ungdomar har jag ALDRIG sett samlade tidigare, framförallt inte en torsdag kväll. Rasta 
hunden fick man göra på däck där det fanns en överdimensionerad kattlåda, ca 80*120, med lite grus i. Tur att 
man har en hane som i alla fall inte är noga med var han kissar. 

 

Lördagen började tidigt för oss med lydnad kl. 7.00, den 
gick väl ”sådär” men helt OK. Sen var det uppletande där 
Bosse kom in med fyra föremål och fick ett litet nerdrag för 
sista avlämnandet. Sist på lördagen körde vi skyddet. Det 
kändes väl lite konstigt att köra skyddet med spår och avsök 
kvar att göra men jag ska absolut inte skylla vårt mediokra 
skyddsprogram på det. Nu var inte skyddet uselt på något 
sätt men det nådde inte upp till den nivå jag vet att Bosse 
kan prestera.  Jag tror vi låg tvåa eller trea efter första dagen. 
Lördag kväll gick åt till bankett. 
 
På söndagen fick vi ”sovmorgon”; samling kl. 8 för avfärd 
till spåren. Vi hade fått höra att det blivit något missförstånd 
så spåren innehöll 6 vinklar, det är ganska många på 400 
meter…sen ska man få plats med fyra pinnar också… Det 
visade sig att spåren; i stort sett, inte ställde till problem för 
någon och föremålen var i storlek ”påk”. Hade det varit fler 
hade man behövt bärare med. Bosse fick med sig alla 
påkarna och de hade inget att anmärka på upptaget heller. 
När vi sen åkte ut till söket var det ganska nervöst. Jag tror 
det låg fyra ekipage, två svenska och två norska, inom fem-
tio poäng. Så det var spänt men väldigt trevligt att vänta på 
avsöket. Bosse hittade båda figuranterna och hade hyfsade 
markeringar. Sökresultaten för de fyra bäst placerade låg 
mellan 83,75 (Bosse och Harry) och 86,5 (Skeidhagens 
Buffy) så det minskade ju inte spänningen direkt. När vi var 
tillbaka på tävlingsplatsen visade det sig att Bosse var den 
bästa av dem alla!  I alla fall just den helgen. Men tätt var 
det! 1:a Bosse 446,75p, 2:a Tim (NO) 444p, 3:a Harry och 
Ralf 440,5p. 
 
 

På fredag morgon när vi närmade oss Åbo 
upptäckte de som eventuellt inte hört det att festen 
fortfarande var i full gång. Deltagarna började 
dock bli lite matta i pälsen. Vi körde av båten, 
utanför stan och stannade för att rasta hundar ”på 
riktigt”. Sen åkte vi till hotellet och installerade 
oss. Där fick vi information om att tävlingsplatsen 
blivit ändrad och att vi skulle köra lydnad och 
skydd på en grusplan. Pga någon friluftsdag hade 
vi inte tillträde till planen förrän på 
eftermiddagen. Så förmiddagen ägnades åt att leta 
efter bankomater (de heter ”Otto”…) och/eller 
försöka sova ikapp. På eftermiddagen var det 
veterinärbesiktning och vi fick känna lite på 
planen och på kvällen var det kamratfest och 
lottning. 
 
Det som fascinerade mig var att NoM är en så 
LITEN tävling. Börjar man räkna efter så är det 
ju, givetvis, inte många deltagare per gren. När 
inte alla länder har fulla lag så blir den ju inte 
större. Men ändå kändes det konstigt att det inte 
var ett större arrangemang. Publiktillströmningen 
var inte heller imponerande. Det var ”närmast 
sörjande”, det vill säga lag och lagledning. 
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Foto: René Tams 
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Med god mat och dryck och en medalj kändes 
hemresan ganska enkel! När vi kom hem hittade vi  
denna: 

Foto: René Tams 

”Alla” vet att jag är en fegis som inte vågar klättra på 
stege…. Jag vet vem som har möjlighet att fixa utskrift 
i det formatet och vem som satte dit den… 
 
Även om jag inte har koll på mycket så vet jag också 
att det gick bra för en annan Kindare. Skriva får han 
göra själv! 

 
Fullständiga resultat finns på: 
http://www.nom-2009.com/index.htm 
 
Sanna 

Foto: René Tams 

Foto: Anneli Nilsson 



 

Kindslägret 
I skrivandets stund rasar vintern utanför och sommaren känns ganska 
avlägsen. Ändå går det fortare än man kan tro och nu är det redan dags att 
anmäla till årets bästa läger! Som vanligt hålls det i Risa med omnejd under 
vecka 30, den 24 till 31 juli. Vi har självklart lusläst förra årets 
utvärderingar och gjort en del ändringar efter era önskemål. Lite hittar ni i 
gruppernas utformning och annat kommer ni att märka i kringliggande 
arrangemang under lägerveckan. Vi är oerhört stolta över att även i år 
kunna erbjuda fantastiska instruktörer, håll tillgodoJ Lägergruppen 2010 
består av Anna Gustafsson, Nina Danielsson, Lena Josefsson och Sanna 
Lindqvist. 
Som förkunskap krävs att du tävlat lägre klass eller motsvarande med  
nuvarande eller tidigare hund.  
 
Pris: 
Medlem i Kind BK:                                                                                                           
2.600:- 
Familjemedlem utan hund:                                                                                                 
1.600:- 
I priset ingår frukost, fm. och em. fika, lunch samt middag. 
Sista anmälningsdag är 14 maj och sista betalningsdag 1 juni till Kind 
BK pg. 384382-8. 
Anmälan skickas till Anna Gustafsson, Österhall, 514 53 Månstad eller 
anna@kindbk.se. Vid frågor ring Anna: 070-626 36 41.  
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Kommitté  Sammankallande Medhjälpare      Kontakt 
Tävling   Gunnel Hjort  Birgitta Backstad, Nina Danielsson,   tavling@kindbk.se 
        Sanna Lindqvist  
 
Utbildning   Anneli Nilsson  Jessica Lidén, Therese Ekström   utbildning@kindbk.se 
 
Kök    Ann Svensson  Lins Jarhult, Marina Berndtsson,    kok@kindbk.se 
  
        Therese Granath, Monica Schultz 
 
Stuga   Anna Gustafsson  Daniel Johansson , Eddy Sjöström,    stuga@kindbk.se 
        Velle Karvonen 
 
RUS    Teresia Persson  Torbjörn Johnsson, Lena Josefsson   rus@kindbk.se 
 
Info    Caroline Rundgren Cecilia  Persson, Camilla Nilsson   info@kindbk.se 
 
Läger   Anna Gustafsson  Nina Danielsson, Sanna Lindqvist,   lager@kindbk.se 
        Lena Josefsson   
 
Agility    Nina Danielsson  Åsa Eriksson      agility@kindbk.se 
 
Fest    Henrik Persson  Lars Hjort       fest@kindbk.se 



 

När jag fick frågan om att skriva för stafettpennan 
började jag genast fundera över vad jag skulle 
skriva om.  Något med hund givetvis, men vad? Till 
slut fastnade jag för två sekvenser i mitt liv som 
gjort att jag funderat över hur SJ och människor ser 
på hundar och oss hundägare som ska resa 
kollektivt. Jag har två olika perspektiv på att resa 
kollektivt med samma hund, samma schäferhund… 
Första resan jag gjorde med min nuvarande unga 
hund, som snart är 2,5 år, när han var valp. Resan 
gick med tågtaxi från Ambjörnarp till Limmared, 
vidare till Göteborg för övernattning på hotell. Låter 
väl smidigt? Med hundvalp, packning, bebis ( ca 11 
mån ) och vagn… Är man optimist så är man. 
Valpen, då ca 3 månader och ca 12-13 kg tung, och 
allt annat som skulle med resulterade i att de 
hämtade mig med minibuss. 30 kr kostade resan på 
ca 2 mil, helt okej tyckte jag. På med allt på tåget. 
Många snälla människor hjälpte mig och den 
gulliga valpen, bebisen, packningen och vagnen. 
Många beundrande blickar och kommentarer gjorde 
mig stolt över att göra denna nöjestripp. Ingen 
match det här! Många snälla tanter, barn, ungdomar 
och farbröder stannade upp i mittgången för att 
sträcka sig ner och klappa min gulliga ulltuss som 
var sååå söööt… Öronen stod på trekvart, pälsen var 
len och mjuk och om han råkade bita någon tyckte 
alla att det var sååå gulligt. Nåväl, väl framme i 
Göteborg fick jag givetvis många hjälpande händer 
av tåget och jag skulle nu vidare till hotellet.  

Spårvagn, inga problem, 
alla lika hjälpsamma 
och gulliga. Hotellet låg 
mitt i stan och hade 
hundrum, översta 
våningen…  
 
Många hotellgäster var 
vänliga i hissen och jag 
fick hjälp med det 
mesta. Man glömmer 
dock de små detaljerna 
när man ska in till den 
stora staden, Asfalt, 
asfalt och mer asfalt och 
att närmsta gröna fläck 
som liknade gräs kan 
ligga ca 500 m bort från 
hotellet... Mycket bra miljöträning blev de dessa dagar. 
Kan varmt rekommendera alla med samma 
förutsättningar att göra en liknande tripp, inga som 
helst problem. 
 
Andra resan… Nu har valpen hunnit bli ca 2 år och 
väger ca 40 kg. Denna tripp går till Stockholm, 
hundkurs i tre dagar, kul!!! Eftersom det gick så himla 
smidigt förra gången tänkte jag att jag gör väl likadant 
denna gång. Dock lite längre restid med ett byte, blir 
fin fint. Beställde tågtaxi, kombi givetvis. Det började 
med att taxichauffören var hundrädd… Nåja, vi kom 
fram i tid och hann rasta av oss lite innan tåget skulle 
komma. Väl på perrongen fick jag många blickar och 
folk som tänkte ” Hoppas inte jag ska sitta bredvid 
henne”. Tåget kommer och jag i min enfald tror att 
någon kanske ska hjälpa mig på med bagaget. Icke. 
När jag inser att jag ska få ombord allt själv får jag 
surra fast schäfern vid en stolpe och lyfta ombord 
bagaget. Hämta den hysteriska hunden som tror att jag 
ska 
lämna honom på perrongen.  
 
Folk tänker: Vilken argsint hund och vad den skäller! 
Jag tänker: Varför åker jag inte bil? Ni som åkt tåg vet 
att det är en glipa på kanske någon eller några 
decimeter till trappsteget, ett mycket svårt hinder 
tyckte den 40 kg tunga schäfern just i det ögonblicket.  
 

Jessica Lidén med  

Kottens Bistro 
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Konduktören står och stirrar och väntar på att vi, 
som givetvis är sist, ska kliva ombord. Börjar få lite 
smått panik över att han tvärvägrar kliva över till 
trappan. Till slut hivar jag bokstavligt talat upp min 
”resekamrat” och gör ett kraftigt kast. Fattar inte 
hur jag orkade men det fungerar dock.   

Hund och matte är ombord och tåget har väl några 
minuter att köra ikapp… Nu ska jag hitta min plats, 
genomsvettig innan jag ens hunnit börja min resa. 
Till slut sitter jag ner. Första etappen tar ca en 
timma och det är hyfsat lugnt i djurkupén. Ingen 
vill dock sitta bredvid mig… En katt i bur och en 
chiuaua är allt vi har att studera, vilket kändes 
skönt och vi har hyfsat bra med plats. Byte i 
Alvesta och där får jag givetvis ingen hjälp av tåget 
heller. Varför åker jag inte bil? Kisspaus och byte 
till nästa tåg. Givetvis får jag ingen hjälp att få på 
bagaget den här gången heller eller att någon skulle 
kunna tänka sig att hålla hunden medan jag lastar 
på min väska. Nej, nej, samma procedur.  

Till slut säger en finnig 17 årig kille - Det där ser 
jobbigt ut. Nästan sist på tåget igen och nu ska vi 
äntligen sitta still och ta det lugnt i ca tre timmar, 
tror jag… Hittar min plats och inser att det inte blir 
lätt att sitta där i tre timmar. Mitt emot mig ska en 
stor fet labbehane och två kattj…ar sitta. Får fort 
försöka hitta en lösning och en snäll herre utan djur 
ser min desperation och erbjuder sig min plats. 
Tack och lov! Nu sitter jag istället inklämd med en 
piercad tjej med en brun levande ödla på benet och 
tänker. ” Gode Gud, hoppas den håller sig stilla, 
annars har vi ett levande uppletande föremål 
mindre”.   

Tror inte att SJ har funderat så där jättemycket på de 
passagerare som åker med djur som väger runt 40 kg 
och uppåt och dessutom är inne i sin värsta fällperiod. 
De har nämligen placerat djurvagnen näst sist och allra 
sist ligger restaurangvagnen… Hur avkopplande tror ni 
att det blir då 100-tals människor under tre timmar ska 
passera mig och min hund? Varav 10 % inte vågar gå 
förbi. Dessutom får man den ständiga frågan:  Är han 
farlig? Ironisk som är har man lust att svara: Ja, han har 
väl bitit ihjäl en 4-5 passagerare redan… Första 
halvtimman är jag ganska trevlig mot de 
förbipasserande, sen falnar det… Dessutom har SJ inte 
tänkt på allergirisken för de passagerare som vill fika 
på tåget eftersom de måste igenom vår kupé för att få 
fika.  Hinner tänka många gånger under tre timmar: 
Varför åker jag inte 
bil? När jag svettats 
ungefär 5 liter och 
inte hunnit äta, kissa 
eller koppla av med 
den bok jag tog med 
mig, är vi äntligen 
framme. Vi lämnar 
vår plats där 
heltäckningsmattan i 
kupén har fått en 
extra matta av ljus 
underull och det yr 
om oss när vi lättat 
lämnar tåget. Ingen 
hjälper mig givetvis 
med bagaget och min 
kompis möter mig 
utanför Stockholms Central och frågar om resan gått 
bra? Vad ska jag svara?  Suckar lite och sen går vi 
äntligen mot hennes BIL!  
 

Kursen var jättelyckad och vi hade jättekul, sen återstod 
bara hemresan… 
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Life according to Bosse 
Ja, jag har blivit lite internationell. Förklarar längre 
fram. Det är lite svårt att komma ihåg vad jag re-
dan har berättat när vi ”hörs” så sällan så om jag 
berättar något ni redan vet får ni försöka ha över-
seende… Det borde väl vara ungefär ett år sedan? 
Det har i alla fall hänt ganska mycket. Jag tror vi 
utgår från mars någon gång och jobbar oss framåt. 
 
Berättade jag att jag skulle få en alldeles egen 
lillasyster? En sån som bor med oss hela tiden! 
Mamma lovade! Sen var min syrra här (en sk 
stjärnfamiljssyrra, hon bor inte med oss men har 
varit här ibland) och hon luktade GOTT! Då sa 
tanten att: ”Det blir ingen lillasyster, du får en 
bror.” Hur kul är det då??!! Jag har fortfarande inte 
fått min korkek heller… Jag tror att det var i april 
någon gång hon bör-jade svamla om en lillebror 
och surfa på nätet HELA tiden för att hitta honom. 
Jag fick komma ut och träna och tävla lite här på 
våren i mars-april-maj och jag skötte mig riktigt bra 
på flera tävlingar så det blev klart att vi (JAG) 
skulle få vara med och tävla i  
Falkenberg. 

Foto: Lotta Hägglund  

I juni åkte mamma iväg lääänge för att välja min 
lillebror. Hon kom hem och åkte iväg efter två 
veckor för att hämta honom. När hon var borta blev 
jag jättedålig i magen och fick ligga på sjukhus 
över nat-ten. När hon kom hem hade hon en  
pestråtta med sig?! Det var i alla fall vad jag trodde 
först. Det vi-sade sig vara min lillebror. Han var 
liten, ful, svart i hela ansiktet, korkad och kunde 
inte språket. Vil-ken lillebror, va?? Han går under 
namnet bl’’’’barnet men det får jag inte skriva 
säger mamma, det är visst inte politiskt korrekt, så 
om jag måste säga nåt om honom i min blogg går 
han under namnet ”Pestråttan”. Det visade sig att 
anledningen till att han inte klarade språket är att 
han är utlänning.  
 
De första ord han sa var: ”Je m’appelle Eliot des 
Plaines de Thiérache mais vous pouvez m’appelle 
Laban”. Ja men, vad faaaan…inte nog med att han 
inte kan svenska, han är kaxig också. De första ord 
han fick ur sig på nåt som påminde om svenska var:  

Har ni sett nåt så fult och töntigt tidigare? De första 
två veckorna han var här var mamma hemma med 
oss. Hon tyckte hon hade lagt sin semester jättebra! 
Det var VARMT! Så hon låg i solstolen och vi låg i 
skuggan under solstolen eller ett träd. Ja ja, jag fick 
lite välförtjänt semester åtminstone. Det var nog de 
enda två veckorna av sommar som var, tror jag. 

 
I juli var den viktigaste händel-sen Kindslägret! Med 
trevliga människor (med några få undantag) och 
människor och figuranter där också. För övrigt fick 
jag ägna näs-tan all min tid åt att vara lekfabbo och 
försöka uppfostra pestråttan…duktiga och trevliga 
figuranter och instruktörer. Lite tråkigt var det att jag 
fick dela träningstiden med pestråttan men det beror 
väl på att jag är så bra att jag inte behöver träna så 
mycket… Sen var det kennelläger och där fick jag 
nästan all tid för mig själv.  Trevliga människor och 
figuranter där också. För övrigt fick jag ägna näs-tan 
all min tid åt att vara lekfabbo och försöka uppfostra 
pest-råttan…  

”Yyyyyyngrigmaaaat” En stund, innan jag insåg att 
han är konstant utsvulten, trodde jag nästan att det var 
så han hette. Lite senare insåg jag att det lätet skulle 
uttydas som : ”Hungrig, mat!” Mamma har helt gett 
upp så hon ger honom kaninmat, vitkål och  
morrötter, för att få lite lugn…och han ÄTER det???? 
Har han ingen stolthet alls? Eller sinne för vad en 
hund kan  
stoppa i sig? Så här såg han ut när han var  
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I augusti var det dags för den stora tävlingen som jag blivit förberedd för 
hela året och jag lyckas inte göra tanten glad i år heller. Det är inte det att 
jag inte vill vara superduktig det är liksom bara så svårt när det är en sån 
jättestor plan och jag vet att det sitter flera tusen och tittar ”bara på mig”. Så 
jag var väl lite överladdad och lite överambitiös….men SNYGG! 
Sen visade det sig att jag faktiskt varit så duktig att jag fick åka till Finland 
och tävla! Åka båt! Det var lite jobbigt faktiskt: Inga träd att kissa på, inget 
högt gräs, ingenting! Jag fick gå på toa i en överdimensionerad kattlåda… 
Tanten var inte supernöjd med mig hela den här tävlingen heller även om 
delar var riktigt bra. I vilket fall så var jag den som gjorde minst misstag 
totalt så jag fick en fin medalj!  Jag tror att hon ska skriva mer om den 
tävlingen så jag nöjer mig med att konstatera att det var en kul upplevelse 
och första gången jag var lite ”internationell”. SNYGG var jag i alla fall 
med min medalj! 

Foto: Lotta Hägglund  

Foto: René Tams 

I oktober gjorde jag två tävlingar till. (Fan, vad jag tävlade 
förra året!) En ”nästanbra” och en där jag, enligt tanten, 
slarvade bort 60 poäng…fast resultatet var inte jättedåligt 
ändå. Pestråttan växer och frodas men verkar inte vara bra till 
nåt… Inte så att jag tycker illa om min lillebror, mesta tiden är 
han rätt OK. Han är oftast kul att leka med och ställer alltid 
upp på ett race eller en brottningsmatch eller annat kul. Det är 
bara det att han är såååå jobbig ibland. T ex vill han ligga 
NÄRA, att han ligger som ett plåster på mamma heeeela 
natten bryr mig inte men jag gillar INTE att han ligger nära 
mig och tallar på mina ben och/eller min bakdel! Men i det 
stora hela är fak-tiskt Laban en rätt kul och cool pryl! Men han 
ÄR en fegis! 
När jag, pestråttan och mamma var borta en helg hade pappa 
satt ut en musfälla och fångat två mössor. Inget konstigt i det, 
gammal kåk osv. Men antagligen var de två mössorna 
föräldrar för helgen efter kom en yttepytteliten mössa pro-
menerande över golvet. Den var så liten och så långsam att 
pappa lyckades fånga den själv och släppa ut den i kylan. 
Någon timma senare hade den hittat in igen….eller så hade 
den syskon. I vilket fall kommer återigen en yttepytteliten 
mössa promenerande över golvet och pappa tycker att jag ska 
göra en insats. Jag??!! Har inte betalt för att fånga mössor….. 
Jag gick dit och kollade och berättade för pappa att det inte 
ingår i mitt avtal att jag ska vakta mot såna! Sen fick pestråttan 
syn på den och blev skiträdd….*MES* han hoppade upp i 
soffan och väntade på att pappa skulle göra en insats. 
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Jag har ju länge tyckt att det är lite orättvist att ”alla” andra får göra en 
massa häftiga saker och jag bara får göra samma, samma och samma hela 
tiden så jag tjatade lite på tanten….och se på f*n: Hon lovade att om jag 
var riktigt, riktig duktig på tävlingarna på hösten så skulle jag få leka lite 
bitaibenen ett halvår. Så efter de inte helt lyckade tävlingarna i oktober 
skärpte jag till mig ordentligt för ”sista chansen”; den enda tävlingen inom 
resavstånd i november och det året. Och så jag skärpte mig! Jag låg plats i 
något som påminde om en fiskodling (minus fiskar iofs…),  
 
Jag gick prydligt över stegen i stället för att springa rätt in i den, jag 
spårade och hittade alla pinnarna, jag sökte och hittade alla (två) gubbarna 
(tanten gnällde lite för att jag gått fram och kollat så det var riktiga gubbar 
innan jag skällde på dem….någon som vill gissa vad hon hade sagt om jag 
markerat någon sorts fuskgubbar?)  
Jag gick lydighet på en plan där fiskar inte hade överlevt (en sån där plan 
med stora nät i båda ändar, mamma påstår att det är uppfångare för 
framåtsändandet men jag tror hon ljuger). Jag var pigg, glad och alert. 
Kanske en liten, liten aning för pigg och glad då…men man kan inte ha tur 
varje gång. Det blev bra nog, tycker jag. Jag letade prylar och hittade alla 
fyra. Sen, fick jag äntligen skyddsa! Då kunde inte ens tanten hitta något 
att gnälla om! Jag skrapade ihop 721 poänger och då får jag vara med och 
tävla i Edsbyn i sommar säger mamma.  

Foto: Sanna Lindqvist  

 
Hon har faktiskt hållit det hon lovat! Helgen efter 
tävlingen åkte vi till ett par jättetrevliga och –duk-
tiga människor (Jag tror många av er har träffat J på 
lägret) och fick hjälp att komma igång med alla nya 
momenter. Massa nya grejor skulle man lära sig. 
Man FÅR springa och bita en figge som står 
(nästan) still bara man väntar på att tanten säger 
nåt. Man får använda tanten som mittpunkt i nån 
kul ringdanslek med figgen. Tyvärr måste man 
lyssna på kärringen och ibland släppa även i den 
här grenen, finns det ingen gren med möjlighet till 
lite mer egna initiativ och mer konstnärlig frihet? 
 
 
Nu har jag i alla fall börjat en helt ny karriär. Jag 
biter i benen, jag kommer när hon visslar i pipa, jag 
hämtar konstiga saker istf apportbockar, jag hoppar 
högt och långt och klättrar. Det är skitkul! Att bita i 
benen är faktiskt mycket roligare än att bita i ärm, 
jag antar att det beror på att det är mycket mer 
variation och inte så stereotypt (fint ord, va?).  

Tävlingsarrangörer får hitta på nästan vad som helst 
bara de inte skadar oss hundar och figgarna agerar 
mycket mer och friare och roligare. Min pappa 
måste vara världens snällaste pappa! Han köpte mig 
en egen dräkt som jag kan stoppa figgar i.   Så 
nu kan vi träna nästan när som helst. Jag har en 
nästan egen figge som är jättebra. Jag vet inte om 
han vill vara med på bild så jag halshögg honom för 
anonymctetens skull. 
 
För övrigt så har det kommit snö. Sen kom det snö. 
Sen kom det snö. Sen kom det snö… Sen kom det 
mera snö. Och ännu mer och ännu mer…hoppas det 
är klart nu! När första snön kom tyckte jag det var 
mysigt! Tanten gnällde ju som vanligt: När vi var 
ute i skogen i den första (eller möjligen andra eller 
tredje) snön så sa hon: ”Det ser ju ut som nåt jävla 
julkort!” Det var alltså lååångt innan alla började 
tröttna på snön. Hon började till och med svamla om 
att vi borde lära oss ”gå på låda” 
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 När jag protesterad sa hon bara att ”det funkade ju på 
finlandsbåten”. Jaha, OCH???? En gång är ingen gång! Nöden 
har ingen lag! Men det löste sig hyfsat, så länge det gick att ta 
sig fram i skogen fick vi springa benen där. Vi hade ett litet test 
också: Syrran och jag konstaterade ju för länge sen att gula ben 
springer snabbare, bättre och längre än blekfeta. Nu var ju 
Laban och jag tvungna att testa skillnaden rödsvarta – 
blekfeta… Utfallet blev som väntat! Trots att jag kan springa 
ifrån Laban med två fötter på halvfart (fast han börjar bli rätt 
snabb den lille jäveln) så hade tanten inte en chans! En halt 
snigel på valium skulle troligen hinna ifrån henne.. Så nu 
muttrar hon om att färga benen för att få fart på dem… Lycka 
till, säger jag! 
Innan det blev så mycket snö så vi inte når ner till marken fick 
vi köra sök nästan varje helg. Dvs de helger det inte var 
satanjävlarkallt då. 
 

Foto: Lotta Hägglund 

Då är det väl bara det internationella kvar 
att berätta om… Jag ska på Europatour!! 
*stolt* I min nya sport kan man tävla 
utomlands. I april ska jag åka ut i stora världen och tävla.  Så nu hoppas vi att 
det blir barmark så vi kan finputsa lite innan. Och att den snälla människan 
som lovat att hjälpa min mamma bygga ett längdhinder inte tröttnar på henne 
innan det är klart. Hon är väl i och för sig inte mer än normal-klantig: hon kan 
både byta en glödlampa och köra min bil men hon har tålamod som en nyväckt 
kobra…så om jag kan slippa titta och lyssna när hon ska försöka ”hantverka” 
är jag tacksam!  
 
Best Regards, 
 
Bosse 

Foto: Andrea Marunga 

Foto: Andrea Marunga 

 
 Det var kul att hitta gubbar igen. Ibland fick jag stanna hemma och vakta 
pappa så pestråttan fick tid att försöka lära sig hitta gubbar. Det är faktiskt 
inte så lätt som det ser ut! De gånger jag åkte med var nog behållningen 
framförallt att titta när tanten och hennes kamrater försökte ta sig fram i 
snön… he he. Tyvärr skar den elaka skaren sönder mina fötter så jag var 
halvt sjukskriven någon vecka. Då började jag nästan förstå varför tanten 
gnäller så intensivt på vintern.  
 
Vi har blivit fotade också, av TVÅ riktigt duktiga fotografer! Tyvärr 
hittar jag inte alla korten men här är några smakprov:  
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Rallylydnad  

Rallylydnad är en relativt ny hundsport, både i Sverige och i världen, vars upphovsman är den amerikanske 
Charles L. Kramer, till vardags kallad Bud. Bud såg utvecklingen av lydnadssporten som en nödvändighet för 
att denna skulle kunna konkurrera med den alltmer populära agilityn, och år 1998 hörde man för första gången 
begreppet "rallylydnad". Rallylydnad bygger på den vanliga tävlingslydnaden men kräver ett mindre strikt och 
ett mer kreativt utförande vilket bland annat innebär att hundföraren tillåts använda ett obegränsat antal 
kommandon och förstärkningar under en tävling, någonting som är strikt reglerat i vanlig tävlingslydnad och 
bland annat innebär poängneddrag. Rallyn är en positiv tränings- och tävlingsform där hundföraren tillåts 
berömma och uppmuntra sin hund under utförandet av momenten. Det är dock inte tillåtet att medvetet röra 
vid sin hund på en rallylydnadstävling eller att korrigera den med röst eller på annat sätt som av hunden 
uppfattas som obehagligt. 

En rallylydnadsbana består av ett antal skyltar som genom ord och illustrationer ger hundägaren instruktioner 
om de moment som skall utföras. Teamet av hund och förare tar sig självständigt igenom banan, utan 
kommendering av en tävlingsledare, och får utföra moment 
som är mer eller mindre grundade på den vanliga 
tävlingslydnaden. Moment som ingår är bland annat att 
hunden ska sitta, ligga, svänga, ta sidosteg, apportera, kallas 
in eller hoppa över hinder. Mellan skyltarna skall hunden 
föras vid hundägarens sida och även om bedömningen inte är 
lika hård som i vanlig tävlingslydnad, vill man ha ett 
fotgående som visar på en fin kontakt mellan hund och förare 
och en positiv attityd från dem båda.  

Rallylydnadstävlingar finns representerade i fyra olika 
klasser; Nybörjarklass, Fortsättningsklass, Avancerad klass 
och Mästarklass. Tanken är att nybörjarklassen skall vara 
såpass okomplicerad att den ska locka många olika typer av 
hundägare till sporten, men att mästarklassen skall vara så 
svår och avancerad att den erbjuder utmaningar även för den 
som tränat och tävlat under många år. Rallylydnad är med 
andra ord en sport där både hund och förare kan växa och 
utvecklas i det oändliga. 

För den som är intresserad av att veta mer om den spännande sporten rallylydnad, finns det mycket 
information att tillgå på Internet och hundtränaren, instruktören och författaren Yvonne Öster har nyligen givit 
ut en bok med samma namn som sporten.  

 

Skrivet av Camilla Nilsson 

Foto: Anneli Nilsson 
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