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Infokommittén har ordet 
Hej klubbkamrater! 
 
Välkommen till ett nytt nummer av Kindskallet. Hoppas ni har haft en 
fantastisk vinter med i alla fall lite träning med våra fyrbenta vänner. 
 
I år skrivs stafettpennan av vår nya ordförande Anna Gustafsson, den 
som skriver texten har också i uppgift att ragga nästa års skribent. 
 
I år bestämde vi i infokommittén att anordna en ”hundmodell” dag.  
Tidigare år har vi haft problem med att få in bilder till klubbtidningen. 
Dessutom ville vi ha med andra raser än de traditionella bruksraserna. 
 
Nästa nummer av Kindskallet ska komma ut efter årsmötet nästa år.  
Vi hoppas att just du vill vara med och bidra med något till vår tidning, 
kanske har du något rolig att berätta eller en snygg bild du vill visa upp. 
Tveka inte, kontakta oss! 
 
Vi ses på appellplanen! 
 
Infokommittén genom Cissi  

Är du framåt, glad och idérik. Gillar du att fotografera, 
skriva texter och sätta samman detta till en tidning.  

 
 

Hör då av dig till infokommitén! Vi vill nämligen ha 
med just dig i vår kommitté. 

Kind BK 
Risa 
512 93 Svenljunga 
 
PG: 384 382-8 
0325-628041 
 
Medlemsavgifter 2011 
Helbetalande: 460 kr 
Familjemedlem: 160 kr 
Delbetalande: 160 kr 

Information om Kindskallet 
 
Ansvarig utgivare: 
Ordförande Anna Gustafsson 
 
Tidingsredaktionen   
består av: 
Cecilia Persson 
Caroline Rundgren 
Camilla Nilsson 
 
Layout och grafisk form: 
Cecilia Persson 
 
Tryck:  

 
 
 
 

Material lämnas till redaktio-
nen via mail. 
Info@kindbk.com 
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Ordförande Anna Gustafsson har ordet  
Tack för förtroendet jag fått att bli er nya ordförande! Många av er vet säkert inte vem jag är. Mer än kanske till 
namnet eftersom jag är med lite här och där i klubbens verksamhet. Som sammankallande i lägergruppen,  
stugkommittéen -10 och som vice ordförande -10. Tidigare har jag suttit som sekreterare i styrelsen och i  
kökskommittéen men det är så länge sen så det får nog anses preskriberat. Jag är även instruktör och en del av er 
har säkert gått kurs för mig.  
Jag bor i Månstad och jobbar till vardags som personlig assistent inom LSS-verksamheten i Tranemo  
kommun. Gällande egen hund så har jag haft tre stycken boxrar genom åren. Underbara hundar som är en stor 
utmaning att träna och leva med! Tyvärr har jag haft otur och alla tre har varit sjuka och lämnat mig tidigt. Nu 
har jag en belgisk vallhund malinois som är 2,5 år gammal och än så länge frisk, peppar peppar. Med henne trä-
nar jag och tävlar i bruksgrenen sök och i lydnad, än så länge i de lägre klasserna. 
Jag har alltid känt ett stort engagemang för brukshundklubben och den har gett mig mycket i form av  
utbildning, erfarenhet och inte minst massor av nya vänner, bekantskaper och kontakter! Jag gillar även formen 
för det ideella arbetet i en förening. Tanken på att man skapar nåt gemensamt och sen förvaltar det. Att alla kan 
vara med och ta del av det som finns och att vi kan erbjuda bra och prisvärda utbildningar till nya och mer  
erfarna hundägare! Det är värt att slå vakt om.  
Inför 2011 hoppas jag att jag kan smitta med mitt engagemang och entusiasmera till en ökad aktivitet i klubben. 
Jag tror nämligen inte att man kan backa sig ur en lågkonjunktur, man måste istället spotta i nävarna och öka 
takten. Vidareutveckla verksamheten på olika sätt och få in nya idéer, nya människor och nya grenar i vår 
klubb! Alla har mycket omkring sig. Man ska arbeta heltid, sköta hus och barn. Skjutsa till barnens aktiviteter 
och vara engagerad i deras föreningar och skola. Detta är självklart viktiga saker som inte går att prioritera ner. 
Därför är det viktigt att vi hjälps åt med klubbarbetet, ju fler vi är desto lättare och roligare blir det! Vi har 
många stora och viktiga punkter i vår versamhetsplan för 2011. Den finns med här i tidningen. Titta igenom den 
och se om det är någon av de punkterna du skulle vilja vara delaktig i! För att kunna genomföra den  
behövs så många medlemmar 

Jag vill sist med inte minst uppmana alla att komma på våra 
medlemsmöten under våren. Vi har en ganska unik tradition i 
Kind, med täta medlemsmöten. Anledningen till detta är att 
det är medlemmarna som ska utforma verksamheten. Styrel-
sen ska stå för strukturen och tillse att stadgar och regler efter-
följs, men det är alla medlemmars ansvar att fylla strukturen 
med innehåll och aktiviteter! Detta ska vi ta tillvara och vara 
glada för.  
Vi får den verksamhet vi arbetar för och alla kan  
vara precis så delaktiga som dom väljer att vara!  

 
 

Själv tänker jag hugga i och göra mitt 
allra bästa som ordförande 2011. Jag 
är övertygad om att allt går utom små 
barn, tennsoldater och att slänga igen 
en svängdörr. 
// Anna 
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Verksamhetsplan för Kind BK 2011 
 
En av Brukshundsklubbens grundläggande uppgifter i samhället är att informera och sprida 
kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård. Kursverksamheten är sam-
tidigt 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 insatser då det gäller att hålla kurser, arran-
gera mental-beskrivningar och ansvara för servicen runt kurserna är grunden för klubbens 
fortsatta välbefinnande. 
 
Styrelsen har granskat årets ekonomiska utfall och utifrån givna förutsättningar gjort en bud-
get för 2011. Styrelsen vill på detta sätt förtydliga sina ambitioner för kommande år. 
 
Styrelsens målsättning är att klubben under 2011 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, att marknadsföringen 
förbättras samt att kursutbudet vidareutvecklas. 
 
- färdigställa och distribuera policydokumentet. 
 
- utbilda nya funktionärer. 
 
- arrangera minst en inofficiell agilitytävling samt vidareutveckla klubbens  
 agilityverksamhet. 
 
- uppföra en redskapsbod för agilityhinder. 
 
- starta verksamhet inom området rallylydnad. 
 
- arrangera det 34:e Kindslägret. 
 
- arrangera minst fem mentalbeskrivningar under året. 
 
- genomföra årets planerade tävlingar med hög kvalitet. 
 
- arrangera aktiviteter med anledning av att klubben firar 40 år! 
 
- arrangera informationsdag för blivande hundägare. 
 
- publicera ett nytt exemplar av medlemstidningen ”Kindskallet”. 
 
- fortsätta att utföra energibesparande åtgärder i klubbstugan. För att minska elkostnaderna 
planeras tilläggsisolering av taket i lektionssalen samt att ytterligare fönster byts ut.  
 
- utföra utvändigt underhållsarbete på klubbstugan t.ex. byte av vindskivor samt målning. 
 
- avverka och köra ut virke enligt tidigare månadsmötesbeslut. 
 
- fortsätta arbetet med trivselbefrämjande åtgärder i klubben.  
 
För att kunna genomföra de planerade arbetsuppgifterna krävs medlemmarnas stöd och en-
gagemang. Styrelsen ser fram emot 2011 års utmaningar! 
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Kanske just därför så tog årets första tävlingsstart en 
ände med förskräckelse. Vi fick vara med ca 5 min, 50 
meter och 4 slag i söket innan vi straffade ut oss med 
blindmarkeringar (hunden kommer in med rulle utan att 
ha hittat figurant i skogen, man bli diskad efter 2 styck-
en). Det kändes minst sagt lite snopet. Jag hade nog inte 
så stora förhoppningar om särskilt högt betyg, men jag 
trodde faktiskt att vi skulle ta oss igenom. Jag hade sett 
fram mot att få göra ett tävlingsmässigt uppletande. Jag 
hade även sett fram mot att se om Grappa skulle springa 
åt rätt håll, lagom fort på framåtsändandet i lydnaden. 
Slagsida eller inte i tungapporten hade med varit intres-
sant att se. Jumlarns skit också. Nu är det alltså bara att 
spotta i nävarna, träna mer, träna bättre och komma igen 
starkare! 
 
Det är så här det är med hundträning. Ibland går det bra, 
ibland dåligt och kanske är det som är charmen? Den 
gången allt sitter där det ska gör det i alla fall värt allt :) 
 

Anna & Grappa  

Med skräckblandad  
förtjusning! 
Varje gång jag är på väg till en tävling så ser jag 
massor med folk som är ute och rastar sina hundar 
längst vägen. Det är märkligt, för jag ser sällan så 
många när jag bara är ute och åker, på väg till  
träning eller till affären etc. Undrar varför det är så? 
Jag tror att jag i dessa lägen känner en liten falsk 
avundsjuka på dom som ”bara har en sällskaps-
hund”. Det är aldrig någon press på prestation, inte 
mycket som måste stämma och jag inbillar mig att 
man sällan behöver vara nervös om man bara har 
sin hund som sällskap? Detta känns just då som ett 
idealiskt upplägg och jag bestämmer mig varenda 
gång för att lägga av att plåga mig själv med olika 
tävlingssituationer. 
 
Dess värre, eller kanske dess bättre beroende på hur 
man ser det så ändrar jag mig alltid på hemvägen! 
Oavsett hur det går på tävlingsdagen så har jag    
alltid nya mål med mig hem. Har det gått dåligt så 
är jag jättetaggad på att träna och använder hemre-
san till att i huvudet planera kommande  
träningsupplägg. Då är man revanschsugen och  
tänker att ”-det var då själva f** att det inte skulle 
funka, men jag ska minsann visa dom, nästa gång 
ska det gå bättre!”. Har det gått bra så hägrar nya 
mål direkt och man börjar fundera på nästa  
svårighetsgrad, nästa tävling och hur lång tid man 
tror sig behöva för att vara färdig för det. 
Man kan alltså säga att just jag tävlar med  
skräckblandad förtjusning. Det handlar om att  
utmana sig själv. Att utsätta sig för något som man 
egentligen tycker är otäckt och sen överkomma det, 
det ger mig en kick! Att jag sen är lat av naturen 
och behöver mål för min träning är också ett skäl till 
att jag fortsätter. Inga förestående tävlingar = lätt att 
slarva med träningen. Vi är väldigt bra på att tro att 
vi kan vila oss i form, min hund och jag. 
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13 MARS 
Rapport  

Tävling lägre –elit 
  

 
9-10 APRIL 

MH 

17 APRIL 
Rapport, spår & sök 

Tävling - appell 

   

15 MAJ 
MH 

22 MAJ 
Spårtävling  

elit 

28 MAJ 
Informationsdag 

för blivande & nya 
hundägare 

 

 
 

19 JUNI 
MH 

  

23-29 JUNI 
Kindslägret 2011 

 
11 SEPTEMBER 

Spårtävling 
Lägre-högre 

 

 
 

9 OKTOBER 
MH 

  

20 NOVEMBER 
Skyddstävling 

Lägre-elit 
 

4 DECEMBER 
Lydnadstävling 

Klass 1-elit 
 

 
  

     
  

    

 
  

A k t i v i t e t s k a l e n d e r  

Månadsmöten första tisdagen varje månad (ej januari, februari och  juli ) 
Allmänträningen är på tisdagar :) 

Kommittéer 
Infokommittén  
info@kindbk.com 
Caroline Rundgren (sk) 
Cecilia Persson 
  
 
Tävlingskommittén 
tavling@kindbk.com 
Barbro Wiktorsson (sk) 
Lena Josefsson 
Nina Danielsson 
  
Utbildningskommittén  
utbildning@kindbk.com 
Jessica Lidén (sk) 
Therese Ekström 
Annelie Nilsson 
 
  
 

Agilitykommittén 
agility@kindbk.com 
Anette Almgren (sk) 
Reidar Gröndahl 
Nina Danielsson 
Malin  
 
Lägerkommittén  
lager@kindbk.com 
Anna Gustafsson (sk) 
Lena Josefsson 
Nina Danielsson 
Anders Mårtensson 
 
Festkommittén  
fest@kindbk.com 
Henrik Persson (sk) 
Lars Hjort  

Kökskommittén  
kok@kindbk.com 
Lina Jarhult (sk) 
Marina Berndtsson 
Annika 
 
RUS 
rus@kindbk.com 
Teresia Persson (sk) 
Lena Josefsson 
Marina Berndtsson 
Torbjörn Jonsson 
 
Stugkommittén  
stuga@kindbk.com 
Daniel Johansson (sk) 
Anders Mårtensson 
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Yaya  
För lite mindre än två år sedan så hade jag ingen aning om att Kooikerhondje var en hundras, vad den använ-
des till och hur den såg ut. Men efter att slagit upp den i en hundbok och tagit reda på lite mer fakta så var det 
bestämt att det var en sådan vi ville ha. 
I början av december - 09 så föddes det hela nio små 
söta Kooikervalpar i skåne och en utav dem var Yaya, 
en söt liten tik som charmade de flesta. 
 
Kooikerhondje kommer ursprungligen från Holland 
och ändvändes till att locka till sig änder i fällor med 
deras vita yviga svans och även som en vaktande liten 
gårdshund. I Sverige är det ingen jättevanlig ras. De 
är vita med röda fläckar , svarta behäng på öronen 
och blir runt 38 - 40cm i mankhöjd.  Nu används de 
väl mest till sällskapshund men behöver arbeta, det är 
mycket hund i litet format. 
 
Yaya är nu 14 månader och det är väldigt mycket fart 
och fläkt. Får hon springa och gå på egna upptäckts-
färder så trivs hon bäst. Hon är väldigt lättlärd och 
vill lära sig så hon är en rolig hund att arbeta med. Man behöver inte vars rädd för att prova något nytt, det 
mesta är roligt. Fast jag skall vara helt ärlig, hon har gett oss ett antal gråa hår och visst har vi undrat vad vi 
gett oss in på när hon bara leker och driver med oss.  
 
Att gå kurs är något jag är väldigt glad över att vi gjorde. Jag skall erkänna att jag hade en lite sned bild och 
förutfattade meningar. Jag som bara ville ha en lydig hund som kunde det grundläggande som sitt, ligg, gå fot 
och stanna kvar. Vad skulle jag göra där? Det jag såg framför mig var alla de lydiga hundarna som följde varje 
steg och hade full koll på matte eller husse.  
Vi började valpkursen och redan där ändrades min syn och jag kan säga att jag har fått blodad tand. Vi har nu 
gått en valpkurs, allmänlydnad och förhoppningsvis börjar vi en agilitykurs nu i vår. Jag tror att Yaya hade 
blivit en bra och trevlig hund även om vi inte gått kurs på Kind men det är så mycket som man inte tänker på 
när man är hemma. Andra bra fördelar är miljöträningen att vistas bland andra men ändå kunna lyssna och 
uppföra sig. Vi får tips och råd, träffar andra hundägare och hundar som man kan lära sig av. Sedan känner i 
alla fall jag att man blir mer taggad och motivationen för att utvecklas och träna vidare till det bättre ökar vil-
ket gör att man tar tag i träningen mellan kurstillfällena också. Man har något att sträva mot. Att gå kurs är 
nyttigt både för hund som ägare. 

 
På den vägen är det och vi tänker inte ge upp än. Får se vad 
som händer framöver, tanken har hela tiden varit agility.  
En utav anledningarna till att det blev en kooiker. Vi kommer 
troligen inte bli någon champion och det är väl inte vårt mål 
heller. Men kan inte annat än säga att det är väldigt roligt att 
träna, se framstegen och upptäcka alla möjliga saker man kan 
göra med sin jycke. Vi har en lång väg kvar att vandra och 
många hinder att klara. Så vi får väl se, kanske vi vågar oss ut 
på någon tävlingsbana framöver. Vem vet... 
 
// Maria Larsson 
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Kind BK 40 år, en personlig återblick 
– Stor, Större, Störst 
 
Mina år i Kind BK är fyllda av känslor, intryck, dofter, profiler jag lärt 
känna, fester vi haft, tävlingar som jag tävlat, tävlingar som vi arrangerat 
och tävlingar jag sett.  Jag skulle vilja sammanfatta mina erfarenheter i 

”Stor, Större, Störst”. 
 
Vid mitt första jubileum fyllde klubben 10 år. 
Liten klubb - liten fest med få deltagare. 
 
När vi sen kom upp i 20 år var det: 
Större klubb, fler medlemmar. 
Större klubbstuga genom Urban Toftbys försorg. 
Större antalet tävlingsstarter av klubbens medlemmar, hela 198 st. Måste 
bara få tillägga att jag är glad att jag och Nina inte höll i prisregnet det 
året! 
Större hundintresse från min sida. Tänk om jag kunde tacka dig, Lennart 
Börjesson! 
 
25-årsfest hölls med större årsfest i Parkhallen, i Svenljunga. (När de 
som höll till i foajén större delen av kvällen räknade antal deltagare, kom 
de säkert upp i över 200 personer. Tolka själva eller minns; Mållan, 
Anette m.fl.) 
Större utdelade förtjänsttecken och jetonger av ädlare valörer. 
 
30 år var ännu större. Då kunde vi summera sedan förra jubileet: 
Större medlemsantal (ca 170). 
Större appellplaner. 
Större altan. 
Större läger – som störst 1996 med 110 deltagare. 
Större stab av utbildade funktionärer såsom domare, tävlingsledare, in-
struktörer m.fl. 
Större antal tävlingar med större antal deltagare (46 starter i elitklass spår 
1997). 
Större deltagarantal vid SM för brukshundar med inte mindre än fem eki-
page från lilla Kind. 
Större fest, med Urban som siade i glaskulan (Anna har nog något minne 
från den festen också). 
 
Men som ni vet får inga träd växa till himlen. Någonstans i slutet på 90-
talet i början på 2000-talet planade utvecklingen ut för att idag likna en 
mer vanlig klubb. Vi kan inte längre stoltsera med att vara Sveriges mest 
framgångsrika tävlingsklubb. Men jag är oerhört glad och inte så lite stolt 
att tillhöra en klubb som till medlemsantalet aldrig varit stor men ändå 
tillhört de största inom flera områden och gjort avtryck i historien! 
 
Att vi klarat att göra stora investeringar i stuga och areal och att vi fortfa-
rande är en klubb med gott och välkänt rykte om att arrangera bra täv-
lingar, och som kan erbjuda medlemmarna en rikare fritid. Det känner jag 
är ett gott omen för de kommande 40 åren! 
 
// Gunnel Hjort 
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Agility 
 
Bakgrund 
Agilityn ”uppfanns” av engelsmannen John Varley. Allt börja-
de som ett underhållningsnummer på en hundutställning och 
var inspirerat av hästhoppning. Året var 1978, och en ny sport 
var född. 
 
Agilityn i Sverige 
Agility började utövas i Sverige i mitten på 80-talet och blev 
officiell sport här 1987. 
 
Vad är agility? 
Det går ut på att ta sig igenom en hinderbana bestående av bl.a. 
olika hopphinder, tunnlar, balanshinder och slalom. Det ska gå 
fort, och hunden måste ta hindren i rätt ordning utan att riva. 
Föraren får inte röra vid hunden. Mutor på plan är inte tillåtet. 
Framför allt ska både hund och förare ha roligt, man får aldrig 
bestraffa hunden när den gör fel. Agility kräver ett gott samar-
bete, och ger glada hundar. Lydnad samt bra kontakt får man 
på köpet. 
 
Träning 
Man tränar in varje hinder för sig för att så småningom sätta 
ihop flera hinder till en bana. Hundarna brukar tycka det är jät-
tekul med nya utmaningar, men en del hinder är riktigt läskiga i 
början och därför bör man vara två. Vid vissa hinder ska man 
vara två på i början, så inte hunden skadar sig.  
 
Tävling 
Hundarna delas upp i tre storleksgrupper: small, medium och 
large. Det finns agilityklass där alla typer av hinder kan före-
komma, och hoppklass där inga balanshinder är med.  
Man kan tävla individuellt och i lag. Alla från 7-100 år kan täv-
la, hunden måste vara 18 mån. Även blandrashundar får tävla 
men de får inte tävla i NM eller högre.  
 
// Kerstin Karlsson 
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Agilityläger 
 
Ja som ni alla vet har ju agilityn kommit igång väldigt bra på klub-
ben, vi är ett gäng på 10-15 personer som i höstas tränade varje tors-
dag kväll, varav 7 st. av oss varit ute på tävlingar med blandade re-
sultat.  
 
Men som alltid är det ju inte hundarna som gör fel utan vi hussar 
och mattar. Så jag och Malin tänkte att vi åker på en tävlingskurs 
för nybörjare i Boxholm. Sagt och gjort den 6 december 2010 kom 
vi fram till Boxholm och där började hårdträningen direkt. Vi fick 
lära oss kontaktfältet och hur viktigt det är att vi stannar upp en se-
kund och tar ögonkontakt med hunden. Ett stort fel som många gör 
är att man tar förgivet att hunden vet vad den ska göra och springer 
iväg fort och då hunden följer vår linje missar den ofta kontaktfältet. 
Så A och O i hela träningen var just att vi ska springa banan i hun-
dens linje och inte i vår egen. Tänk hundens linje fick vi höra hela 
tiden. Och det gav resultat ganska fort när vi tänkt om. Banor bygg-
des i de olika sätten att tänka, har ritningar på dem och kommer läg-
ga ut dem på klubben sen. 
 
Ett annat bra tips var hur man tränar starter, man höjer upp den ar-
men som är från hunden och använder den som start- och stoppsig-
nal, ganska lätt att träna in vid promenader och dylikt. På det sättet 
kan man gå långt in i banan innan start för hunden ser ju armen hela 
tiden. Så du styr hunden med armen närmast hunden och använder 
den andra till start- och stoppsignal. 
 
Ja det var lite från vårt läger, alltid svårt att få ner det man lärt sig 
på papper, bara att hoppas att det sitter kvar i huvudet så vi kan visa 
de som vill. Rekommenderar verkligen att åka på ett läger, jag och 
Malin kommer åka till sommaren igen. 
 
// Anette Almgren 
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Tävlingsresultat  
(från 2010 mötesprotokoll) 
 
Anna Gustafsson  Sök  Uppflyttad till högre 
 
Anna Gustafsson  Lydnad 1:a pris, klass II 
 
Nina Danielsson  Sök  Uppflyttad till elit 
 
Sanna Lindqvist   Spår  Uppflyttad till lägre 
 
Birgitta Backstad Berg Spår  Uppflyttad till lägre 
 
Reidar Gröndal  Agility 2 genomförda lopp (inoff.) 
 
Kerstin Karlsson  Agility 1 genomfört lopp (inoff.) 
 
Agnes Johansson  Agility 1 genomfört lopp (inoff.) 
 
Nina Danielsson  Sök  Godkänd, högre 
 
Anna Gustafsson  Sök  Uppflyttad till lägre 
 
Anne Svensson  Spår  Certifikat 
 
Sanna Lindqvist   Skydd Certifikat, SM för Schäfer 
 
Anne Svensson  Spår  Certifikat 
 
Anna Gustafsson  Lydnad 1:a pris, klass I  
 
Cecilia Persson  Lydnad 1:a pris, klass I 
 
Lina Jarhult  Lydnad 1:a pris, klass I 
 
Nina Danielsson  Spår  Uppflyttad till elit 
 
Cecilia Persson  Spår  Uppflyttad till lägre 
 
Torbjörn Johansson Rapport DM-mästare 2010 
 
Torbjörn Johansson Spår  DM-mästare 2010 
 
Gunnel Hjort  Spår  Cert. Poäng 
 
Sanna Lindqvist   Mondoring1 Uppflyttad 
 
Sanna Lindqvist   Mondoring1 Uppflyttad, excellent 
 
Sanna Lindqvist   CSAU  Excellent 
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Bosses Betraktelser 
Tjaba! Som vanligt är det jättelänge sen vi hördes. Kan inte 
någon vänlig människa se till att tidningen kommer oftare? 
Det är SVÅRT att komma ihåg allt som hänt sen sist…och 
tanten har jag ingen som helst nytta av i det fallet. Hon minns 
sånt som hände för trettio år sedan och fem minuter bakåt, 
typ, allt där emellan är en grå dimma. Jag trodde en liten 
stund att Laban kanske kunde vara till hjälp, men näää. ”Jag 
är lillebror, jag, och ska bara vara gullig. Jag har inte betalt för 
att minnas.” Hur länge kan man påstå sig vara ”valp” och där-
med legitimt helt oanvändbar?? 
 
I våras åkte vi på några läger där jag fick bita i benen. Det är 
kul på riktigt! Givetvis tränade vi på hemmaplan också. I april 
lastade vi bilen full och åkte på turné. Jag fick bita i benen på 
tävling två gånger = KUL! Tanten var väl så där måttligt im-
ponerad första dagen när jag pga ett litet missförstånd råkade 
smaka på figges ben och nollade ett moment. Men poängerna 
räckte till uppflyttning ändå så jag fattar inte vad hon gnäller 
om?! Andra dagen skötte jag mig exemplariskt och fick mas-
sor med poänger och uppflyttning igen. JA, jag vet att det inte 
är en officiell gren (i Sverige) och att jag bara tävlade i 1:an 
men jag är stolt ändå!!  
Jag har i alla fall gjort något som inte många har gjort. Och 
det är faktiskt inte alldeles enkelt att hoppa långt, hämta kons-
tiga prylar och bita i benen när man bara svenskskyddsat i 
massor med år. Pappas behållning av resan var, om jag för-
stod det hela rätt, att han fick köra i vänsterfilen. Kan det vara 
så kul? Jaja, han lät glad i alla fall och jublade lite extra varje 
gång en sån här skylt dök upp.   
Mamma blev mer road i en korsning i Frankrike där det stod 
”Alla riktningar” till vänster och ”Andra riktningar” till höger 
– vilka då undrar man ju? 

Sen kom sommaren med läger och annat kul. Ett kennelläger 
som var välarrangerat och trevligt! Tyvärr gjorde tanten som 
hon brukar och skämde ut sig (och MIG!), jag vill inte gå in 
på detaljer men jag kan väl avslöja att inblandade var en  
agilitytunnel och en röv som är så bred att den säkert har eget 
postnummer… Jag fick bekräftat att jag blev ”Årets skydds-
hund 2009” och det är ju alltid roligt när man får lite uppskatt-
ning. Sen åkte vi på Fäfur-SM, märkligt men så var det. Jag 
vann, stort! Men behövde inte ta med pokalen hem… Sen 
kom Kindslägret och det är ju alltid trevligt! Både jag och  
lillebror spårade och sökade och hade det kul och var duktiga. 
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I höstas fick jag åka och tävla VM – det är STORT! Jag star-
tade iofs ”bara” i ettan men det är superhäftigt ändå! Resan 
ner involverade en lånad/ärvd GPS som dog i Danmark…att 
ta sig till Holland och Rotterdam på egen tass klarar väl de 
flesta men att hitta hotellet… Jag kan berätta att det involvera-
de vår husse (som satt i Norge), hans (fungerande) GPS och 
ett lååååångt telefonsamtal. JAG skötte mig bra på VM! De 
hade byggt en spännande bana med lantbrukstema, vilket in-
nebar bla att jag fick ligga plats bredvid en ko…och vakta tan-
ten när hon bar ostar. Nästan alla betygsneddrag ”vi” fick be-
rodde på tanten… Men de var inte värre än att jag faktiskt fick 
en 5:e placering. *JÄTTESTOLT*  
 
 
Efter det har det inte hänt så mycket. Vi drabbades av ännu en 
vinter från helvetet och gick mer eller mindre i ide. Kärringen 
pratade om springband och kattlåda…men det blev (som tur 
var?) inget med det. Nu ska Laban och jag försöka få tanten i 
form inför vårens tävlingar. Det blir säkert inte helt lätt: bara 
att försöka få rum med hela tanten på vårt postnummer känns 
som ”mission impossible”… Men vi får väl ta till vad vi har 
av kamplust och energi så kanske det blir så pass att det går 
att släpa henne runt ett spår i alla fall. 
 
// Bosse 

Vi har varit på SM också. I år kunde inte ens tanten klaga! 
Jag skötte mig superbra! Liiiite för försiktig med korgfigge i 
fasttagandet kanske men jag var DUKTIG på riktigt! Alla 
prylarna på uppletandet alla pinnar i spåret och alla gubbar i 
söket är jätteduktigt! Oväntat många av våra kompisar hade 
åkt den långa vägen till Edsbyn så vi hade trevligt sällskap 
också. Tanten gnällde som vanligt för att banketten inte är 
till för de tävlande som ska upp tidigt dagen efter, OCH???? 
Jag har aldrig fått gå på SM-banketten, eller någon annan 
bankett heller, för den delen, inte gnäller jag. Jag ligger hell-
re under min korkek – som jag FORTFARANDE inte fått!!! 
*surar* 
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