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Infokommitténs rader
Välkommen till ett nytt nummer av Kindskallet. Hoppas det gångna året har varit fyllt av 
roliga aktiviteter tillsammans med era fyrbenta vänner. Årets infokommitté ser lite annor-
lunda ut mot de senaste åren, Camilla har slutat och istället har vi fått in två nya medlem-
mar, Mary-Ann och Lotta. Mer om dem kan ni läsa här nedanför. Mary-Ann har även 
skrivit om sina erfarenheter från sitt MH och kursdeltagande under 2011. Lotta, som har 
jobbat hårt med att få ihop denna tidning, har även skrivit ”Staffetpennan”.
Vi hoppas att 2012 blir ett härligt år med många roliga upplevelser. 
Nästa Kindskallet kommer i april 2013. Har just du något att berätta om är du välkommen 
att maila info@kindbk.com. Vi tar tacksamt emot både små och stora texter eller varför inte 
bara en bild. 

Jag heter Mary-Ann Brimstedt och bor i Mjöbäck tillsammans 
med min sambo, tre hundar och två katter. 
Ålivia 3 år är av rasen Hovawart, sedan har vi Torsten 4 år, Papil-
lon samt Gizmo 12 år, Phalene. Katterna är en blandning av 
Norsk skogskatt och bondkatt.
Mina största intressen är djur, natur och fotografering.
Jag har haft hund sedan åttiotalet men tidigare aldrig gått kurs. 
Hundarna blev därefter med fri uppfostran, eller snarare fri från 
uppfostran. 
Så när Ålivia kom in i mitt liv beslöt jag mig också för att gå 
kurser. Jag ville ha en hund som kunde vara lös utan att den 
sprang bort och var borta i timmar. Ålivia och jag har gått valpkurs, flera 
allmänlydnadskurser, aktiveringskurs samt tävlingslydnadskurs. Jag har dessutom tagit med 
Ålivia på några utställningar, främst för att hon skall få den sociala biten tillgodosedd med 
möten med andra hundar, människor och miljöer.
Ålivia har dessutom gjort MH med bra resultat. Hon är en vänlig, glad, social och mycket 
lättlärd hund. Är du intresserad av att veta mer om rasen Hovawart, hör gärna av dej så 
berättar jag mer.  Skicka ett mail till: mary@brimstedt.se  

Mary-Ann

Jag har hållit på med hund i 20 år och har nu en borderterrier som jag tävlar bruks och 
lydnad med. En pensionerad schäfer på 12 år finns också i familjen. I ungefär 10 år har jag 
varit stödmedlem i Kind och avverkade i somras mitt tionde Kindsläger.  Jag bor utanför 
Borås och har tävlat för Borås BK där jag även gjorde klubbtidningen under många år.  
Fr o m 2012 kommer jag att tävla för Kind och dessutom fixa layouten av Kindskallet. Jag 
är bl a utbildad instruktör (B) och tävlingssekreterare. Lägret ligger mig varmt om hjärtat 
och i år ingår jag även i lägerkommittén. Vi får se vilka övriga sammanhang jag kommer 
dyka upp i.     

 

Använd då alltid högupplösta bilder, alltså originalbilder så som de  
kommer ur kameran. Detta behövs för att bilderna ska bli bra i tryck!

Lotta

Kind-skallet

www.kindbk.com

Svenska Mästare 

i rapport 2011– 

Torbjörn Johnson  

& Hinnareds X-man

Lägerplatsen Backamo
459 91 Ljungskile
Tel: (46)522-230 80
info@backamohundtjanst.se
Öppet: Mån–fre 13.00–18.00
Lördag 10.00–15.00

KAMPLEKSAKER SOM TÅL LEKEN
FUNKTIONELLA HUNDTRÄNINGSKLÄDER 

Kurser – privatlektioner - seminarier

www.backamohundtjänst.se

Speciella önskemål?
Tveka inte, kontakta oss!

Ska du skicka bilder till Kindskallet? 
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Ordförande Anna Gustafsson har ordet
Hej på er!

 Jag vill börja med att tacka för förtroendet 
ni gett mig att vara föreningens ordförande 
ytterligare ett år! 2011 var lätt. Det ÄR 
lätt att vara ordförande i en förening där 
alla är med och tar ansvar, kommittéer och 
sektorer fungerar och är självgående och alla 
hjälps åt!

Nu ska jag väl erkänna att det där lilla ordet 
”alla” var en lätt överdrift. Vi är i dagsläget 
172 medlemmar i Kind Brukshundklubb 
och av alla oss är det, högt räknat, ett 30-tal 
som är aktiva i den meningen att fören-
ingen drivs framåt. Tävlingar arrangeras, det 
finns ett kök som säljer fika, det hålls kur-
ser, anläggningen sköts om och så vidare.
Föreningen drivs framåt och alla kommitté-
er och sektorer fungerar. Vi behöver bli fler!

Jag skulle under 2012 vilja öka vi-känslan. 
Jag skulle på något sätt vilja att alla som är 
medlemmar känner sig som delägare i Kind 
Brukshundklubb. Vi har en anläggning som 
vi äger själva, en uppgift i samhället att ut-
föra, ett stort gemensamt intresse och stora 
tillgångar som behöver förvaltas på ett bra 
sätt för att leva vidare. Tillgångarna kanske 
inte är så stora räknat i pengar, men dom 
är gigantiska räknat i kunskap, kamratskap 
och möjligheter!

Med detta kommer i min värld även en 
slags ideell stolthet. Visst kan man som 
hundägare välja att till exempel gå en kurs 
hos en av alla de privata aktörerna som 
poppar upp på marknaden. Det finns både 
för och nackdelar med det. Som jag ser det 
vinner ju såklart föreningen med hästläng-
der! Inte minst för att man inom fören-
ingen har en gigantiskt kunskapsbank att ta 
del av. Man är inte hänvisad till en enskild 
instruktör, utan kan få hjälp av flera när 
så behövs. Likaså har man som förenings-
medlem tillgång till en hel anläggning 
innefattande stuga, upplysta träningspla-
ner, material, avtal med skogsägare och så 
vidare. Det är svårslaget för den private 
aktören och något som vi ska vara rädda 
om!

Till sist vill jag tacka alla medlemmar för 
2011 och ge en extra guldstjärna till alla 
som bidragit till verksamheten under 
året. Ingen insats är för liten, du är guld 
värd!

Jag tror på 2012! Jag hoppas att jag får 
träffa just dig på klubben, även om det 
inte är kurs! Jag hoppas att just du kommer 
att nyttja de tillgångar och resurser du har 
som medlem i Kind BK. Kort och gott så 
hoppas jag vi ses, på VÅR KLUBB!   

information direkt i din mail i fortsättningen! Länk finns på hemsidan!

Anmäl dig till klubbens nya, digitala nyhetsbrev så får du aktuell

Har du redan fått ett nyhetsbrev har vi din adress och du behöver inte göra något mer.
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V:a Järnvägsgatan 12, Limmared, Fax 0325-61 80 99, www.elarssonsbygg.se

Byggnadsentreprenader

B
y
g
g
v
a
r
o
r

Välkommen till klubbens grupp på Facebook – om du inte redan är med! 
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Styrelsen 2012
Ordförande  Anna Gustafsson  070-626 36 41  ordforande@kindbk.com
Vice ordf.  Lena Josefsson  070-775 19 13  viceordforande@kindbk.com
Kassör  Ann-Git Rammus  070-281 45 06  kassor@kindbk.com
Sekreterare  Teresia Persson  070-655 67 87  sekreterare@kindbk.com
Ledamot  Reidar Gröndahl  070-551 76 02
Suppleant1  Birgitta Backstad  073-157 58 70
Suppleant2  Daniel Johansson  070-323 06 65

Revisorer
Therese Pock 070-831 09 45
Torbjörn Johnsson  070-525 49 32 
Anette Sundqvist (suppl.) 
 

Valberedning
Jessica Lidén  070-209 71 93
Urban Toftby  070-631 11 05 
Therese Ekström 070-556 49 02

Infokommittén
info@kindbk.com
Caroline Rundgren (sk)
Cecilia Persson
Mary-Ann Brimstedt 
Lotta Hägglund

Tävlingskommittén
tavling@kindbk.com
Barbro Wiktorsson (sk) 
Lena Josefsson
Nina Danielsson

Stugkommittén 
stuga@kindbk.com
Ulf Byhlin (sk)
Daniel Johansson
Anders Mårtensson

Utbildningskommittén
utbildning@kindbk.com
Jessica Lidén (sk)
Therese Ekström 
Anette Almgren 
Urban Toftby

Agilitykommittén
agility@kindbk.com
Anette Almgren (sk)
Reidar Gröndahl
Nina Danielsson

Kökskommittén
kok@kindbk.com
Anna-Karin Lundin (sk) 
Malin Lundin 
Eva Olsson

Lägerkommittén
lager@kindbk.com
Anna Gustafsson (sk)
Lotta Hägglund
Mållan Backstad
Asta Egerlind

Festkommittén
fest@kindbk.com
Henrik Persson (sk)
Frida Larsson

RUS 
rus@kindbk.com
Teresia Persson(sk) 
Lena Josefsson 
Torbjörn Johnsson

Kommittéer

styrelse@kindbk.com
Övre raden fr v: Daniel Johansson, Lena Josefsson, 
Reidar Gröndahl. Under raden fr v: Mållan Backstad, Anna Gustafsson och Teresia Persson.  Lilla bilden: Ann-Git Rammus.



Klubben bjuder på lunch och fika!

5

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 med-
lemmar 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, arrangera mentalbeskrivningar 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 2012. Styrelsen vill på detta sätt förtydliga sina ambitioner för kommande år.
Styrelsens målsättning är att klubben under 2012 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 marknadsfö-
ringen förbättras samt att kursutbudet vidareutvecklas.

• tillsätta en grupp för att utreda hur klubben ska nå ut med information till nya hundägare 
samt utveckla marknadsföringen av kurserna.

• utbilda nya funktionärer.

• arrangera minst en inofficiell agilitytävling samt utöka hinderparken.

• arrangera DM i agility.

• starta verksamhet inom området rallylydnad.

• arrangera det 35:e Kindslägret.

• arrangera minst fem mentalbeskrivningar under året.

• genomföra årets planerade tävlingar med hög kvalitet.

• 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 underhållsarbete på klubbstugan t.ex. målning av fasad.

• fortsätta arbetet med trivselbefrämjande åtgärder i klubben.

För att kunna genomföra de planerade arbetsuppgifterna krävs medlemmarnas stöd och
engagemang. Styrelsen ser fram emot 2012 års utmaningar!       

Verksamhetsplan  
för Kind BK 2012

Aktiviteter 2012
APRIL

1 Rapport & sök, lägre, högre, elit 
3 Medlemsmöte 
15 MH (terrierklubben)
29 Spår, sök, rapport – appellklass

MAJ
1 Vårstädning på klubben 
6 MH 
8 Medlemsmöte 
20 Spår, elit

JUNI
2 MH (DS Gårdshund) 
5 Medlemsmöte

JULI
21-27 Läger

AUGUSTI
7 Medlemsmöte

SEPTEMBER
1 MH (bokad av kennel) 
4 Medlemsmöte 
9 Spår, lägre-högre 
30 Skydd lägre, högre, elit

OKTOBER
2 Medlemsmöte 
6 el 7 Prel MH

NOVEMBER
6 Medlemsmöte

Alla tisdagar 
är planen till-
gänglig för 
allmän träning!

DECEMBER
4 Medlemsmöte 
9 Lydnad klass I, II, III och elit.

även om du inte kan hjälpa till hela dagen!

Alla kan göra en insats och du är välkommen

1:a maj kl 10 träffas vi för att röja & göra fint!
VÅRSTÄDNING PÅ KLUBBEN!
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En brukshund i stl XS
Av Lotta Hägglund

Som inbiten schäfermänniska var det många frågetecken när vi 
äntligen skulle skaffa en hund till i familjen. Schäfern, Iza, var fem 
år och ”mitt i karriären” = uppflyttad högre klass spår. Hon var 
(och är) en mycket egensinnig dam och vägen dit hade inte varit 
helt enkel. Jag var dock helt inställd på att vi skulle fortsätta kämpa 
på tävlingsbanorna i flera år till och att den nya hunden skulle bli 
en ”aktiv sällskapshund” som det så vackert kallas. Den skulle vara 
liten men tålig nog att klara en glad och slarvig schäfers framfart.
Valet stod mellan dvärgschnauzer och cairnterrier så det blev en 
borderterrier! Hur och varför det blev så är en alldeles egen, och 
ganska lång, historia så den ska jag inte dra här utan kan bara 
konstatera att jag inte har ångrat mitt val en enda sekund. När jag 
väl bestämt mig gick det fort och snart hade vi en liten åttaveckors 
borderterriervalp där hemma. 
Borderterrier är ju en av de få terrierraserna som fortfarande avlas 
för sitt ursprungliga användningsområde – jakt. Först och främst 
grytjakt men de funkar tydligen till det mesta. Jakt skulle jag ju inte 
ägna mig åt men däremot fanns tanken att det kanske skulle vara 
kul att starta en appellklass någon gång, eller åtminstone lydnads-
klass I? Det skulle bära betydligt längre än så visade det sig.
Valpen, som vi döpte till Karlsson (som i Världens Bästa), visade sig 
vara en mycket träningsvillig och läraktig liten krabat. Han tyckte 
all träning var rolig och var samarbetsvillig och lyhörd på ett sätt jag 
inte alls var van vid från schäfern, som väl i och för sig inte är helt 
rastypisk på det området. 
Ganska snart började idéerna om att starta appellklass anta mer 
konkreta former. Det här med spår var dock inget som kom natur-
ligt. Det krävdes en hel del fix och trix samt ett Kindsläger innan 
bitarna började ramla på plats. Platsliggning var också något som 
tog rejäl tid att nöta in, men så – vid 2,5 års ålder – var det dags 
för debut på Elfsborgs appelltävling i april. Spårträningen hade 
gått uruselt innan tävlingen så förhoppningarna var inte stora men 
det lilla djuret klappade till med 9,75 p på spåret och dagens näst 
högsta spårpoäng i konkurrens med tiotalet brukshundar av mer 
traditionell sort. Lydnaden kändes ”sådär” men dagen slutade med 
en tredjeplacering och uppflyttning med ganska god marginal! 
Snacka om att få blodad tand?!
Efter ännu ett Kindsläger efterföljande sommar anmälde jag oss, 
mest på kul, till lägre spår i september. Eftersom Karlsson inte 
direkt gjort sig känd för sitt höga spårtempo, men däremot för sina 
korta ben, var jag mycket skeptisk till om vi skulle komma runt på 
tid. 1 km – 25 minuter?
Det lilla trollet sprang runt spåret på 15 minuter och med oss i 
mål hade vi sex apporter + slut, dvs en missad apport?! Även denna 
dag slutade med en tredjeplacering och uppflyttning?! Jag var helt 
oförberedd på detta men naturligtvis överlycklig och log fånigt och 
oavbrutet i åtminstone en vecka efteråt.
Att bli uppflyttad till högre med en schäfer lyfter ju inga ögonbryn 
hos omgivningen, men att bli det med en liten terrier på knappa 
nio kilo väcker ju en viss uppståndelse. Det leder ju också till en 
mer sansad prestationsångest hos en själv och det skadar nog inte. 
Hoppet till högre klass är ju rätt stort med en del nya, knepiga 
moment. Moment som jag tragglat mycket, ofta och länge med 
schäfern utan något direkt lysande resultat gick nu hur enkelt som 
helst. Framförgåendet (i appell och lägre), kryp, skall och inkallning 
med ställande gick nästan kusligt lätt att lära in. Nåja, allt är ju 
relativt men jämfört med schäfern kändes det verkligen superenkelt. 
Den lilla terrierhjärnan fattade nästan direkt vad jag ville och ut-
förde momenten utan större protester. Men det ska funka på tävling 
också och det är ju som bekant inte alldeles givet... 
Året efter inledde vi vårt tävlande i högre klass, och där är vi tyvärr 
kvar. Många tävlingar har det blivit. Ofta har vi haft uppflyttnings-
poäng (med god marginal) på lydnaden men spruckit på spåret. 
Ibland har vi helt enkelt inte kommit runt och ibland har vi tagit 
för lång tid på oss. Har man korta ben och ett relativt lågt naturligt 
spårtempo ska det inte hända mycket på vägen i form av spårtapp 

och liknande innan klockan skenar iväg. Det känns onekligen 
rätt snopet att komma i mål med alla apporter och två minu-
ter för lång tid... Några gånger har vi dock genomfört specialen 
(spår+uppletande) med riktigt bra resultat men då har vissa av oss 
(jag nämner inga namn) haft lite onödigt roligt på lydnadsplanen 
och då har det ändå inte räckt till uppflyttning. Mycket snopet. När 
man vet att alla delarna finns där, men hittills inte på samma dag, är 
det dock lite svårt att ge upp även om antalet starter i högre klass nu 
har spräckt pinsamhetstaket. Vi får se om vi ger det en säsong till? 
Det vore så himla roligt att någon gång får korka upp flaskan med 
äkta champagne som ligger i kylen och väntar på ”uppflyttad elit”.
I det här sammanhanget vill jag också rikta ett varmt tack till Sanna 
och, framför allt, Bosse. Han har, med en ängels tålamod, visat 
Karlsson att det inte är lönt att strula på uppletandet för då kom-
mer det en stor och stark malle och stjäl hans saker. Konkurrens 
kan göra underverk! Numera kan jag peka på random jycke i väntan 
på uppletandet och säga ”ser du mallen?” och den lilla terriern går 
igång på alla cylindrar och gör oftast jättefina uppletanden. 
Nu i vinter har vi börjat träna sök – en gren som jag alltid miss-
tänkt att Karlsson skulle älska men där jag ställt mig skeptisk för 
egen del med tanke på den tidskrävande träningen. Det har blivit 
en nytändning för mig, eftersom det är en helt ny gren, och precis 
som jag misstänkte är Karlsson överförtjust, åtminstone i de bebis-
övningar vi ägnat oss åt så här långt. Målsättningen (för en sån ska 
man ju ha) är att vi ska vara startklara i lägre klass till hösten men 
mycket kan hända på vägen så vi får se hur det går.

När vi påbörjade vår brukskarriär var jag onekligen lite fundersam 
på hur vi skulle bli bemötta av funktionärer och medtävlare. Jag har 
dock inte upplevt något negativt utan tvärt om hört många kom-
mentarer om att det är kul att se en annan ras än de traditionella 
bruksraserna. En och annan medtävlare har väl säkert blivit lite sur 
när vi kommit före dem i resultatlistan men det bjuder vi så gärna 
på. Det är mycket värt att visa att även små hundar kan och Karls-
son är onekligen en fin representant för sin ras. 
 Under resans gång har vi också, lite sådär med vänstertassen, lyckats 
kravla oss upp till lydnadsklass III med erövrande av ett (otippat) 
LP II på vägen. Planen är att kämpa vidare där också. Om vi har 
något i lydnadens elitklass att göra är väl ytterst tveksamt, men ett 
LP III vore ju kul.
I väntan på officiella titlar har vi roat oss med att ta diverse inoffi-
ciella sådana. Tre gånger (2008, 2010 och 2011) har Karlsson blivit 
korad till Årets Bruksborder av rasklubben. Årets Högreklasshund 
samt Årets Lydnadshund i Borås BK har han också blivit. Även om 
jag är ruggigt sugen på den där uppflyttningen till elit spår så är jag 
ändå oerhört stolt och glad över mina alldeles underbara 8,6 kilo 
terrier. Ren, skär glädje och kärlek på fyra ben – kan det bli bättre?

Världens bästa Karlsson!

Träna agility är jätteroligt men väldigt 
klurigt och svårt. Oftast så har jag alldeles 
för bråttom och eftersom Alea är kvicktänkt 
och fattar väldigt fort så ”tror” jag att allt 
sitter när det väl gäller, och för henne gör 
det oftast det, den det hänger på vid fel och 
diskningar är alltid mig. För jag är långt 
ifrån lika snabb som min hund.
Det viktigaste vad gäller agility träning är 
att sätta kontaktfälten ordentligt, hunden 
ska stanna upp på dem ett par sekunder så 
man säkert inte får fel på grund av att de 
hoppar av fälten, och det är oftast där man 
som tränare slarvar. Kontaktfält har man på 
Balansen, Vippbrädan och A-hindret och 
på alla dessa kan man hoppa över kontak-
ten om man är snabb och kvick, även stora 
hundar brukar ha lätt för att hoppa över 
just för att de har så långa kliv eller hopp 
vilket man vill säga. Så det är superviktigt 
att lägga ner en massa tid på att lära hunden 
stanna upp innan de fortsätter ut på banan 
- stanna upp och belöna när framtassarna är 
i gräset och baktassarna kvar på kontakten. 
Balansen kan man träna även i skogen, upp 
och gå på nerfallna stockar och dylikt. Det 
är väldigt bra balansträning, för stocken är 
ju inte platt och slät som ni vet.
 

Vi har ett litet problem dock, Alea är ”al-
lergisk” mot papillon-hundar! På vår första 
tävling i Falköping var jag väldigt nervös, 
för just i startområdet gick det en tjej och 
rastade sin hund som var en papillon, men 
när Alea satt i startfältet gick allergin helt 
plötsligt bort och hon var 100 % taggad för 
att göra sitt lopp. Det är många papillons 
på tävlingar men ”allergin” är som bortblåst 
så fort jag sätter henne i startposition och 
det känns väldigt skönt. 
Alea fullkomligt älskar agility, hon är så tag-
gad och vill så mycket att jag oftast får bära 
henne av plan, för hon vägrar gå in i bilen 
efter ett träningspass.
Det här året har vi tyvärr inte hunnit med 
så många tävlingar eftersom hon fick valpar 
i somras, men till nästa år siktar vi på att 
komma upp till klass 2.
Kind Bk har en jättefin hinderpark och till 
våren har vi blivit lovade att få köpa in två 
tunnlar till, och det kommer göra jätte-
mycket för planeringen av träningspassen. 
Man kan bygga så ofantligt många kombi-
nationer med tre tunnlar, ser verkligen fram 
emot detta. Sen är det väl egentligen bara 
hopphinder som behöver göras eller köpas 
in, innan vi har tillräckligt för att kunna 
köra tävlingar med egen hinderpark.

Mina och Aleas träningar och äventyr Av Anette 

Almgren
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Träna agility är jätteroligt men väldigt 
klurigt och svårt. Oftast så har jag alldeles 
för bråttom och eftersom Alea är kvicktänkt 
och fattar väldigt fort så ”tror” jag att allt 
sitter när det väl gäller, och för henne gör 
det oftast det, den det hänger på vid fel och 
diskningar är alltid mig. För jag är långt 
ifrån lika snabb som min hund.
Det viktigaste vad gäller agility träning är 
att sätta kontaktfälten ordentligt, hunden 
ska stanna upp på dem ett par sekunder så 
man säkert inte får fel på grund av att de 
hoppar av fälten, och det är oftast där man 
som tränare slarvar. Kontaktfält har man på 
Balansen, Vippbrädan och A-hindret och 
på alla dessa kan man hoppa över kontak-
ten om man är snabb och kvick, även stora 
hundar brukar ha lätt för att hoppa över 
just för att de har så långa kliv eller hopp 
vilket man vill säga. Så det är superviktigt 
att lägga ner en massa tid på att lära hunden 
stanna upp innan de fortsätter ut på banan 
- stanna upp och belöna när framtassarna är 
i gräset och baktassarna kvar på kontakten. 
Balansen kan man träna även i skogen, upp 
och gå på nerfallna stockar och dylikt. Det 
är väldigt bra balansträning, för stocken är 
ju inte platt och slät som ni vet.
 

Vi har ett litet problem dock, Alea är ”al-
lergisk” mot papillon-hundar! På vår första 
tävling i Falköping var jag väldigt nervös, 
för just i startområdet gick det en tjej och 
rastade sin hund som var en papillon, men 
när Alea satt i startfältet gick allergin helt 
plötsligt bort och hon var 100 % taggad för 
att göra sitt lopp. Det är många papillons 
på tävlingar men ”allergin” är som bortblåst 
så fort jag sätter henne i startposition och 
det känns väldigt skönt. 
Alea fullkomligt älskar agility, hon är så tag-
gad och vill så mycket att jag oftast får bära 
henne av plan, för hon vägrar gå in i bilen 
efter ett träningspass.
Det här året har vi tyvärr inte hunnit med 
så många tävlingar eftersom hon fick valpar 
i somras, men till nästa år siktar vi på att 
komma upp till klass 2.
Kind Bk har en jättefin hinderpark och till 
våren har vi blivit lovade att få köpa in två 
tunnlar till, och det kommer göra jätte-
mycket för planeringen av träningspassen. 
Man kan bygga så ofantligt många kombi-
nationer med tre tunnlar, ser verkligen fram 
emot detta. Sen är det väl egentligen bara 
hopphinder som behöver göras eller köpas 
in, innan vi har tillräckligt för att kunna 
köra tävlingar med egen hinderpark.

Mina och Aleas träningar och äventyr Av Anette 

Almgren
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Hund som en del av rehabiliteringen
I slutet av maj 2011 var jag med om en olycka, och hamnade på 
akuten med ett underben som gjorde vansinnigt ont och som inom 
några timmar hade svullnat till oigenkännelse. Några veckor senare, 
då svullnaden börjat gå tillbaka, var omfånget på min vad unge-
fär en halvmeter. Gud vet hur stor den var de där första dagarna. 
Läkarna visste inte riktigt vad de skulle tro, för de initiala testerna 
visade att det inte var fråga om någon blodpropp som annars hade 
varit deras första gissning. Efter ganska många timmar kostaterade 
en klarsynt läkare att det rörde sig om den ovanliga skadan akut 
compartment syndrome, vilket innebär att musklerna i benet på 
grund av någon form av trauma svullnar upp och inte längre ryms i 
benets muskelfack. Bara fem minuter efter att diagnosen ställts, låg 
jag på operationsbordet i vad som skulle komma att bli den första 
av totalt fem operationer.

Jag minns inte så mycket av mina första veckor på sjukhuset, jag 
fick höga doser smärtstillande som gjorde mig trött och dåsig. Un-
derbenet var bisarrt stort och pryddes av ett 40 cm långt och 20 cm 
brett vidöppet operationssår i väntan på att musklerna skulle svälla 
av tillräckligt mycket för att man skulle kunna sy igen det. 
Under den här perioden var mina tre hundar utplacerade på olika 
håll. Valle, min australian shepherd, bodde hos mina föräldrar 
tillsammans med deras tre tikar av samma ras. Min äldsta border 
collie Nell bodde hos en vän och fick prova på livet i en småbarns-
familj, och min andra border collie Cirkus hade fått ett tillfälligt 
hem i skogen hos en kvinna som älskade att skämma bort honom. 
Vid något tillfälle var Nellie och hälsade på mig på sjukhuset, och 
det var underbart att få hålla min hund i famnen och känna att mitt 
vanliga liv väntade på mig när jag blev frisk och fick komma hem 
igen.

Riktigt så blev det inte. Efter att jag läkt ihop såpass att jag kunde 
bli utskriven, och bytt ut den förhatliga rullstolen mot ett par 
kryckor, fick jag visserligen åka hem men livet hemma var inte 
precis detsamma som det var innan olyckan. Jag kunde inte ta mig 
någonstans på egen hand och var plötsligt beroende av vänner och 
familjemedlemmar för att klara mina dagliga sysslor, och större 
delen av dygnet spenderades i sängen med benet i högläge. De höga 
doserna morfin gjorde att jag knappt orkade sitta upprätt, men det 
var omöjligt att minska ner dem de två första månaderna. Det var 
med andra ord inte läge för någon av mina hundar att komma hem 
än, annat än på tillfälligt besök. Jag började känna mig alltmer de-

primerad. Smärtan var outhärdlig och det sängliggande livet – utan 
möjlighet att ta sig ut och hitta på något, träffa vänner, jobba eller 
uppsöka naturen – var än mer så. Att vara helt beroende av andra 
människor för att handla, laga mat och hjälpa mig till duschen 
kändes förnedrande och ovärdigt. Samtidigt verkade läkarna alltmer 
tveksamma till om jag överhuvudtaget skulle kunna gå igen, eller 
om jag skulle bli smärtfri. Jag hade stundtals väldigt svårt att hålla 
humöret uppe.
Efter ett par månader var jag såpass bra att jag inte behövde ha 
benet i högläge hela tiden. Jag fick istället en ortos som jag kunde 
pumpa med luft och på så sätt hålla trycket i benet nere även när 
jag stod upprätt. Jag började kunna leva mer självständigt igen och 
var inte bunden vid sängen på samma sätt, vilket innebar att mina 
hundar äntligen kunde komma tillbaka hem. Nell och Cirkus fick 
snabbt vänja sig vid att livet var lite annorlunda nu; de långa raska 
skogspromenaderna och träningen var inte längre en möjlighet. Vi 
var tvungna att hitta på nya sätt att aktivera kropp och hjärna, som 
inte innebar att matte behövde vara särskilt fysiskt aktiv. Tricksträ-
ning hemma i köket varvades med långa budföringar, uppletanden 
i närliggande parker och – pinsamt nog – även en hel del bollkast-
ning. Lyckligtvis är mina hundar inte purunga längre så de anpas-
sade sig snabbt efter sina nya, mer stillsamma, levnadsförhållanden. 
För min del blev hundarna det viktigaste inslaget i min resa tillbaka 
till ett ”normalt” liv. Smärtan och nervskadorna i benet gjorde att 
jag helst av allt ville ligga till sängs hela dagarna och tycka synd 
om mig själv. Jag ville inte ta på mig ortosen som gjorde så vidrigt 
ont, ville inte ta mig upp och ner för de förhatliga trapporna, ville 
inte gångträna. Jag ville bara undvika obehaget i den mån det var 
möjligt. Detta är naturligtvis inte möjligt när man har hund. Man 
måste regelbundet upp ur sängen för att ge dem mat, gå ut med 
dem, träna litegrann. Jag ska inte påstå att jag tyckte att det var sär-
skilt roligt att ha hund just då, men det hindrade mig från att växa 
fast i sängen. Och det gav mig faktiskt också väldigt mycket glädje. 

Av Camilla 

Nilsson
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Att plötsligt inte kunna arbeta eller på annat sätt prestera blir lätt 
lite av ett slag mot självkänslan; man faller gärna in i tankar om att 
inte vara behövd eller till nytta. Men mina hundar behövde mig 
fortfarande och de fick mig att klara av sådant som jag trodde var 
omöjligt just då, som att hoppa på kryckor i skogsterräng eller valla 
en uppletanderuta. Också det var stärkande för självförtroendet, 
att få känna att man kanske inte klarade precis allt som man gjort 
innan, men fasiken inte långt ifrån! Och jag måste säga att mina 
hundar, som vanligtvis drar så mycket i kopplet att våra promena-
der ser ut som ett försök att kvala in till draghundsmästerskapen, 
har varit helt fantastiska på att gå fint och lugnt i kopplet när jag 
går med dem på kryckor. 
När jag skriver det här har det gått mer än sju månader sedan olyck-
an. Jag använder fortfarande kryckor och skena på underbenet, och 
jag har fortfarande stora problem med smärtor. Men trots det lever 
jag ungefär som jag gjorde innan olyckan. Jag har visserligen fått 
ge upp mitt arbete som projektledare och börja på ett kontorsjobb 
istället, och promenaderna kanske inte är lika långa eller behagliga 
som de var innan – men det går. Nyss höll jag min första kurs på 
brukshundklubben sedan olyckan och också det var fantastiskt ro-
ligt. Jag fick nöjet att möta ett gäng engagerade och otroligt duktiga 
hundförare som kommer gå långt om de fortsätter att träna, och det 
fick mig att komma ihåg hur roligt det är med hund och att vara 
aktiv i brukshundklubben. Läkarna som sa att jag förmodligen inte 
skulle kunna gå igen hade dessutom fel, för det gör jag redan om 
än bara väldigt korta bitar. Med mycket träning ska jag nog kunna 
dumpa både kryckor och ortos snart. Och vilka som ska hjälpa mig 
med det? Just det. Hundarna. 

Har du tänkt köpa hund, eller  
är du nybliven hundägare?

Den 12 maj ger vi tips om aktiviteter för dig och din hund.  
 

ÖPPET HUS – ÄVEN FÖR ICKE MEDLEMMAR!  
TA MED DINA VÄNNER!

Kom och gå som du vill eller var med hela dagen, ta gärna med din  
hund och titta på olika aktiviteter som ni skulle kunna sysselsätta er med. 

Varför inte testa agility, godis-/sakletande, spår och cirkuskonster/lydnad. 

Passa även på att gå en tipspromenad med din hund  
och svara på kluriga frågor, självklart erbjuder vi även lite  

hjärngympa för din hund på vägen. 

Är du i hundköpartankar? Vårt föredrag om  
att köpa hund kan vara av intresse.  

Vilken hund passar just dig? Få nyttiga tips och råd  
om vad du bör tänka på. Och när du ändå är här och hälsar  

på kan det vara bra att veta vilka kurser vi erbjuder. 

Sist men inte minst, glöm inte bort att köket är  
öppet och att en våffla aldrig är fel!

PS. Mer info om dagen kommer när det närmar sig att  
finnas på hemsidan, kindbk.com, så håll utkik! 

VÄLKOMMEN!
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Många människor har ofta förutfattade 
meningar om saker som de själva inte varit 
med om eller blivit berörda av. Exempel, 
psykiska sjukdomar, är något som inte syns 
för omvärlden, men som finns där och kan 
äta upp en människa inifrån. Folk kan gå 
runt och tycka att psykisk ohälsa inte är 
något man kan kalla sjukdom, och att det 
är bara att rycka upp sig. Men de män-
niskorna har fel. Tyvärr så kan man inte 
knäppa med fingrarna och rycka upp sig, 
eller blunda hårt och intala sig själv att allt 
ska bli bra. Men, problem är till för att 
lösas, sjukdomar är till för att botas, i annat 
fall lindras. Allt i livet har sin mening. Jag 
vill med de orden dela med mig en del av 
mig. ni undrar kanske nu vad detta har med 
hundar att göra?

Jo det ska jag tala om för er. Jag har sedan 
många år tillbaka, sen tidig tonår, varit 
psykisk sjuk. Jag har varit med om de flesta 
behandlingar som finns för de sjukdomar 
jag har. 2006 var ett av åren jag bestämde 
att jag inte ville vara med längre. Ville inte 
leva livet plågad och ensam med mitt inre, 
ingen att dela svarta tankar med, ingen att 
få kärlek av och ingen att känna ansvar för. 
Trots min familj kände jag mig ensam. Det 
gick snett, och jag hamnade på sjukhus 
för suicidförsök, min pågående anorexi 
gick åt skogen och lusten fanns inte längre 
kvar i mig att leva. Min kropp var bara ett 
tomt skal. Efter att jag hade skrivits ut så 
bestämde jag mig för att skaffa min hund, 
Doris. Av henne fick jag ovillkorlig kärlek, 
jag kände ansvar och en gnista tändes i mig. 
jag började träna henne i lydnad och agility 
men kom aldrig så långt som tävling, innan 
det var dags för mig att ta mig i kragen. Jag 
bestämde mig för att läggas in på behand-
lingshem för anorexi, och Doris fick mig 
att kämpa. Under tiden jag var inlagd gick 

jag på kurser på Kinds BK, och med hjälp 
av dem fick jag mycket självförtroende att 
utföra saker. Olika instruktörer, kanske utan 
deras vetskap, fick mig att känna att jag 
klarar av något, att jag är kapabel nog att ta 
hand om någon annan än mig själv. Många 
gånger ville jag kasta in handduken och ge 
upp, men ansvaret och kärleken till Doris 
kunde jag inte svika. Jag tackar Doris, min 
lille tibetanska spaniel att jag har livet i be-
håll. Med allt detta vill jag säga, att hundar 

räddar liv. Hundar botar sjukdomar. Med 
allt det jag lärt mig av Doris hoppas jag nu 
kunna föra vidare till min valp Signe. Utan 
djur finns ingen Fredrika.

Nu 2011, jag lever, jag mår bra, Doris is 
still going strong. Och jag har även Signe 
att älska. Djur påverkar oss på ett otroligt 
sätt, och de får vilken människa som helst 
att se ett ljus på en becksvart himmel.
Djur räddar liv…

Hunden som gav mig ett liv Av Fredrika 

Axelsson
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Tyvärr är utbudet inte lika stort som mitt intresse. Jag jobbar natt 
och kan därför inte alla kvällar. Jag blev därför glad när jag i våras 
såg kurser som var vid tre tillfällen. Det som också var bra var att 
man skulle komma överens med ledaren om nästa kurstillfälle. Det 
upplägget passar mig bättre än att t.ex. gå varje tisdagskväll. 
Vi var tre stycken som anmälde oss till aktiveringskursen, som 
Lena Josefsson höll. Vi blev sedan bara två, Auki och Ålivia. Ak-
tiveringskursen gick ut på att kunna aktivera sin hund i vardagen 
och med den tidsbrist de flesta av oss hamnar i med jämna mel-
lanrum kan det vara bra att på ett lätt sätt få hunden att arbeta 
och aktivera hjärnan. De fick också spåra, leta upp människor, 
söka, klättra, leka med mera. Man kan alltså med enkla medel 
göra något roligt med hunden. 
Efter kursen träffades Anna och jag vid några tillfällen och hade 
egen träning tillsammans. Maria var med ibland. Hösten kom 
och Anna flyttade till Norrköping och Maria till Göteborg för 
studier. 
Jag tyckte att denna kurs var mycket bra och har fortsatt att ha 
kul när vi är ute i skogen, hundarna och jag. 
Ålivia och jag gick ännu en tretillfälleskurs i Lydnad hösten 
2011. Camilla Nilsson var vår ledare och jag tyckte att hon på 
ett bra och pedagogiskt sätt lärde ut vad tävlingslydnad gick 
ut på. Detta gav i alla fall mig blodad tand och kommer att 
så fort tillfälle ges anmäla mig till en kurs i lydnad. Det skulle 
vara roligt om man fick sådant samspel med Ålivia, att vi tillsam-
mans kan tävla. 

Jag rekommenderar att gå på kurs med er hund, antingen ni vill 
fortsätta i tävlingsspåret eller inte. För hunden är det även en social 
träning att kunna umgås med andra hundar och människor i nya 
miljöer. Jag lär mig alltid något nytt varje gång, från både kursdelta-
gare men framförallt kursledarna. 

Gå på kurs Av Mary-Ann 

Brimstedt

Maria, Auki och Anna.

Årets  
Brukshund 

2011

Hinnareds X-man
Torbjörn Johnsson

Årets  
Lydnadshund 

2011

Krokasmedens Manson
Asta Egerlind
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För det första är det viktigt att skilja på mentalbeskrivning och  
mentaltest. Här kommer en kort genomgång av skillnaderna.
 
Mentalbeskrivning…  
…är just vad det låter som; en beskrivning av hundens reaktioner 
i ett antal situationer (moment) som ska vara likadant utformade 
för alla hundar. De rutor som kryssas i på protokollet är inte poäng 
utan visar endast med vilken intensitet hunden handlat under 
momentet. På vissa moment föredras en hög intensitet och på andra 
en låg intensitet. Det finns egentligen inget rätt eller fel, bra eller 
dåligt utan man beskriver helt enkelt vad hunden gör. Vad som 
eftersträvas är också beroende på vilken ras det handlar om och 
vilken önskvärd profil rasklubben har satt för rasen (om det finns en 
sådan). Hunden erhåller ingen ”titel” efter en genomförd MH.  
 Mentalbeskrivning bör helst göras när hunden är 12-18 månader 
för att få ett så rättvisande utfall som möjligt gällande hundens 
medfödda egenskaper. MH kan göras (och görs) även på äldre hun-
dar men då räknar man med att hundens livserfarenhet kan påverka 
reaktionerna på de olika momenten och att man alltså inte får en 
lika bra uppfattning om de medfödda egenskaperna som är extra 
viktiga om hunden ska användas i avel.
För att få tävla i bruksgrenarna (spår, sök, rapport, skydd) om hun-
den är över 18 månader måste man ha genomfört MH, oavsett ras.

Mentaltest … 
…är en del i korning och görs på hundar av brukshundsras. 
Korningen innefattar även en exteriörbeskrivning. I ett mentaltest  
(korning) sätts betyg på hundens agerande och om hunden kom-
mer över en viss poängsumma och får en godkänd exteriörbeskriv-
ning erhåller den titeln korad. Korning görs på hundar mellan två 
och fyra år. 
Det som nu kommer i artikeln berör enbart mentalbeskrivning.

Hur går det till? 
Under en mentalbeskrivning går hund och förare genom en bana, 
företrädesvis i skogsterräng, med tio olika ”stationer”/moment. Un-
der hela beskrivningen åtföljs hund och förare av en testledare som 
ger tydliga instruktioner om hur föraren skall agera i varje moment.  
Här följer en mycket kort, och förhoppningsvis enkel, beskrivning 
av de olika momenten. För mer information om exakt hur det går 
till; se länken i slutet av artikeln.

Till att börja med tittar man på hur 
hunden agerar mot och med främ-
mande människor genom att titta på 
hundens vilja till kontakt, hundens vilja 
att samarbeta med främmande män-
niska (testledaren) samt hur hunden 
reagerar vid hantering.
Därefter tittar man på hundens engage-
mang i lek och hur hunden griper i ett 
kampföremål. 
I det efterföljande momentet tittar man 
på hundens intresse av att springa efter 
och gripa ett föremål som försvinner 
bort från hunden i rask takt (jakt).
Nästa moment beskriver hundens 
aktivitetsnivå när inget händer under tre 
minuter. Här ser man allt från hundar 
som lägger sig ner och kopplar av till de 
som försöker gräva sig till Kina.

Efter detta kommer ett moment som kallas ”avståndslek” där man 
provar hundens förmåga till aktivitet/samarbete med en främmande 
person som dyker upp långt bort från hund och förare.
Sedan följer två moment där hunden utsätts för olika överrask-
ningar. Den första i form av att en tom overall flyger upp framför 
hunden och den andra genom att ett kraftigt ljud plötsligt uppstår 

bredvid hunden. Dels tittar man på hur rädd hunden blir. Det är 
helt OK att bli rädd, men ... det viktiga är hundens förmåga till 
avreaktion, dvs att kunna ta sig fram till det som skrämde den och 
konstatera att det faktiskt inte var så farligt och därefter snabbt 
kunna ”glömma” det som hände. Här får hunden, i olika steg, 
hjälp av sin förare och i vissa fall även av testledare och publik om 
så krävs. Man fortsätter inte genom banan innan man bedömer att 
hunden har ”släppt” det som skrämde den. 

Sedan går man vidare till ett moment som också kan verka skräm-
mande för många hundar men där det ”farliga” närmar sig långsamt 
i motsats till de två föregående momenten. Hundarna hinner oftast 
agera på flera olika sätt innan det hotfulla upphör. Det skrämmande 
utgörs av två figuranter, bokstavligen utklädda till spöken enligt 
modell Spöket Laban men med något mer hotfulla uttryck. Även 
här är det viktigt att hunden får chans att avreagera helt genom 
kontakt med figuranterna/spökena (ev. avklädda sin kostym) innan 
man går vidare.
Nu börjar det hela närma sig slutet och man upprepar då leken 
på samma sätt som i början av beskrivningen för att se om det är 
någon skillnad i hundens sätt att leka, om den blivit påverkad av 
det som skett under mentalbeskrivningen eller om den skakat av sig 
det. 
Avslutningsvis kontrollerar man hundens reaktion på skott. Under 
de två första skotten ska hunden aktiveras, antingen genom lek/
kamp med föraren eller genom rörelse (föraren springer med hun-
den). Under de två sista skotten skall hund och förare vara passiva. 

Att tänka på som förare 
En del förare som kommer till en mentalbeskrivning är så nervösa 
att benen nästan inte bär vilket naturligtvis påverkar även hunden. 
Att vara nervös är egentligen helt onödigt. Du och hunden ska inte 
”prestera” något. Det blir som det blir och ju mer normal du är 
desto större är chansen att få en rättvisande beskrivning. 

Att vara väl förberedd är A och O! Det kan man bli genom att läsa 
på ordentligt och därmed vara förberedd på vad som ska hända. 
Du får naturligtvis löpande information av testledaren under dagen 
men att vara påläst har aldrig skadat. Att ha sett några mentalbe-
skrivningar innan underlättar också mycket. Det är alltid fritt fram 
för publik att följa med och titta så ta chansen om det arrangeras 
mentalbeskrivning i närheten innan du själv ska göra det med din 
hund. Är det första gången kan du snällt be arrangören (gärna i 
samband med anmälan) om att få en senare starttid på dagen så att 
du hinner se någon av hundarna innan det är din tur. 

Vad är mentalbeskrivning (MH)?
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”Mentalbeskrivning Hund är ett av världens mest använda 
tester för hundar. Det består av tio standardiserade situationer 
där ett antal delmoment graderas med en intensitetsskala. Syftet 
är att beskriva hundens sociala förmåga, rädsla, aggressivitet 
och lekfullhet m.m. Man vill se hur den enskilda hunden och/
eller rasen i stort hanterar exempelvis överraskande ljud, hotfulla 
föremål som långsamt närmar sig eller förmår samarbeta med 
främmande människor.” *

Så kom då dagen när Ålivia skulle göra sitt MH. Jag hade aldrig 
tidigare gjort MH med någon av mina hundar, så jag visste inte 
vad som skulle ske. Under testet tyckte jag att Ålivia betedde sig 
märkligt vid vissa tillfällen, men uppenbarligen gjorde hon rätt ifrån 
sig för att vara en Hovawart. 
När hon skulle jaga en svans som for iväg över en gräsplan stod hon 
helt ointresserat och tittade på. Inte en tillstymmelse till att hon 
ville jaga den inte. Synd att hon inte är lika ointresserad när kat-
terna är ute. Fast i det fallet vill hon nog mer leka med dem, fast det 
förstår inte katterna som rusar iväg med en glad hund i tassarna. 
Man tittade på hur hon reagerade och löste problemen i vissa 
situationer. Det var många överraskningsmoment såsom uppskju-
tande overall, rasslande ljud, konstiga varelser som sprang i natu-
ren, spöken som kom gående mot en med mera. Man testar även 
ljudkänslighet och skott. 

Ja, det gick bra för Ålivia och en stolt matte kunde glädjas åt en 
glad och samarbetsvillig hund som klarade sitt MH galant. 

* http://www.skk.se/uppfodning/mentalitet/mentalbeskrivning-
hund-mh/

Mentalbeskrivning  
(ur hundägarperspektiv) Av Mary-Ann 

Brimstedt

Under en stor del av beskrivningen krävs det att hunden är lös. Vet 
du med dig att din hund alltid tar ett varv via grannkommunen blir 
det svårt att genomföra ett MH. Om hunden inte låter sig kallas in 
inom två minuter kan beskrivningen avbrytas.
Under hela beskrivningen skall hunden föras i halsband utan 
strypeffekt. Har du ett halsband i halvstrypmodell måste du kunna 
koppla om det så att det inte ”stryper”. Se även till att halsbandet 
inte är för stort i det läget, så att hunden tappar det eller kryper ur. 
Kopplet skall vara ca 180 cm långt. 
 Om flera familjemedlemmar, t ex husse och matte, är på plats och 
hunden visar sig vara störd av att flocken splittras finns det möjlig-
het att låta båda två gå med hunden under beskrivningen. Fler än 
två är dock rent praktiskt svårt att genomföra. 
När allt är klart går beskrivaren igenom allt muntligt och du får 
även med dig två protokoll hem. Ett till dig själv och ett som du 
bör lämna till uppfödaren. 

För att få delta…
…måste hunden vara registrerad i SKK. Undantaget är om hunden 
skall utbildas till försvarmaktshund eller räddningshund. 
Hunden måste vara ID-märkt (chip eller tatuering) och du skall 
kunna uppvisa stamtavla. Löptikar får inte delta. Tänk även på att 
tikar kan ändra beteende ganska kraftig om de är skendräktiga så 
undvik om möjligt att göra mentalbeskrivningen under den tiden. 
Observera att detta är en mycket kort sammanfattning av regelverket 
som du hittar i sin helhet via länken i slutet av artikeln. 

Funktionärer
I samband med en mentalbeskrivning är alla funktionärer på banan 
auktoriserade, dvs utbildade. Där finns B-figuranter, A-figuranter, 
en testledare och slutligen – en beskrivare. Testledaren följer, och 
instruerar, dig som förare under hela beskrivningen. Beskrivaren 
beskriver hundens agerande via kryssturor på protokollet. Utbild-
ningen sker i flera olika steg och är mycket intressant. Man lär sig 
mycket om hundars mentalitet! 
Vill du utbilda dig till funktionär – ta kontakt med rasutvecklings-
sektorn (RUS) i klubben och anmäl ditt intresse. Fler utbildade 
funktionärer behövs alltid!

    
”Genomförd MH”
Om du ska köpa valp; tänk på att en genomförd MH i sig inte är 
någon merit. Det är kryssens placering på protokollet som spelar 
roll! En hund kan ha ”genomförd MH” på SKK:s hunddata men ha 
brutits av beskrivaren t ex på grund av problem med avreaktioner-
na. Lär dig tolka protokollen! Rädslor har mycket stor arvbarhet så 
det gäller att vara på sin vakt där. Som jag tidigare skrev; rädd är det 
helt OK att bli som hund, men kan den inte avreagera och släppa 
det som skrämde den får den ett onödigt jobbigt liv. Föräldradjur 
som inte är skottfasta bör man också undvika.

Hela regelverket
Detta är, som tidigare skrivits, bara en mycket kort sammanfattning 
av konceptet med mentalbeskrivning. För att läsa mer om hur det 
går till, och för att sätta dig in i regelverket (vilket du som förare är 
skyldig att göra): gå in på http://brukshundklubben.se, klicka på 
”hundars mentalitet” i menyn och läs mer.

Text: Lotta Hägglund, testledare MH 
Foto: Caroline Rundgren
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Bruks – placering 1-5! 

Fr v Nina & Tudor (klubbmästare), Henrik & Vinna (2), Lina & Buttrix (3), 
Cissi & Stitch (4) samt Anders & Cosmos(5).

Lydnad – placering 1-5! 

Fr v Lena & Ilsca (5),  Annelie & Ozzy (4), Henrik & Vinna (3), 
Marina & Loke (2) samt Lina & Buttrix – klubbmästare.

Klubbmästerskapen 2011!
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Hur kändes det att vinna SM i Rapport?
Det kändes helt fantastisk första tanken var: 
äntligen efter alla gånger  som man 
har varit med. Men det dröjde ett tag innan 
man förstod vilken stor bedrift som 
man har gjort för det är ju något som man 
bara har kunnat drömma om.

Hur många gånger har du tävlat i SM? 
Detta var min 13:e start. Jag startade nio 
gånger med min förra hund. En gång i sök,  
sex gånger i spår och två 
gånger i  lydnad med en fjärdeplats som 
bästa resultat.  
 
Har du tävlat i SM med X-man tidigare? 
Med X har jag startat fyra gånger.

Varför rapport? 
Eftersom jag inte hade provat på rapport 
tidigare så tyckte jag att det borde 
man ha gjort innan man kan säga vilken 
gren som är svårast. Samtidigt hade min 
dotter Jennie börjat bli intresserad av bruks. 
Sedan upptäckte man hur roligt o svårt det 
var, men all träning är rolig och sedan har 
det bara rullat på.

Tävlar/tränar du i andra grenar också, 
vilka?
Jag tävlar även i elit spår och var kvalificerad 
till SM. Jag har även provat lite lydnad men 
har inte rätta motivationen där.

Vad motiverar du X-man med? 
Han har väldigt hög social kamplust så det 
blir mycket kamp med olika föremål, men 
även små bollar och godis är uppskattat. 

Har du alltid samma hjälpförare?  
Varför/varför inte? 
Nej, jag har inte haft samma hjälpförare. 
Tvärt om jag har jag varit tvungen att byta 
mycket. Det började med Jennie, men hon 
började på skola i Värmland, så efter 
det har jag fått förlita mej på kamrater som 
har kunnat ställa upp. Det är väl 
inte det optimala i rapport. Men den se-
naste tiden har jag haft samma och det är 
säkert en bidragande orsak till framgång-
arna.

Har du haft många olika raser? Varför 
blev det Border Collie denna gång?
Nej jag har inte haft så många raser. Den 
första var en golden sedan blev det 
schäfer för det skulle man när man tävlade 

bruks, men tyvärr så blev det svårt 
att hitta en bra schäfer som samtidigt var 
frisk. Så efter mycket letande efter 
en passande ras så blev det Border Collie. 
Nu har jag haft två stycken: far och 
son och trivs jättebra med dem. 

Har du tävlat i NM? Hur många gånger? 
Har X-man tävlat i NM förut? 
Det var 4:e gången, samtliga med X.

Hur kändes det att komma tvåa där? 
Det kändes jättebra för han genomförde 
rapporen med störningar som han inte 
har klarat tidigare. 

Siktar du på SM och NM även i år?
Eftersom vi vann SM så är vi direktkva-
lificerade När det gäller NM så beror det 
på årets resultat för dit är det en kommitté 
som tar ut laget. 

Intervju med SM-vinnaren i rapport – 
Torbjörn Johnsson Av Cecilia 

Persson

Finaldagen –  
en riktig rysare!
För alla Kindare som var på plats på 
SM (och även för dem som satt hemma 
och följde tävlingen via nätet) var final-
dagen i rapport en riktigt rysare.

Efter första dagens rapportmoment låg 
Torbjörn och X-man på en andra plats 
med ca 15 poäng upp till ledaren – 
Ingrid Bahlenberg med Enduros Allt-I. 
Inget ointagligt försprång och visst var 
det guldvittring redan på lördagkvällen.

I motsats till övriga grenar så kör rap-
portens deltagare sitt uppletande på 
söndagen, innan den avslutande lydna-
den. Andra dagen gäller alltid omvänd 
startordning vilket innebar att Torbjörn 
och X gick ut näst sist på uppletandet. 
X bärgade tre föremål i uppletanderu-
tan och när Ingrid och Allt-I nollade 
sitt uppletande gick Torbjörn och X 
upp i ledning inför lydnaden där de 
åter gick ut näst sist – baserat på lörda-
gens resultat. 

Med SM-nerverna utanpå kroppen 
presterade de en lydnad som inte var 
i deras vanliga klass. Det är å andra 
sidan oerhört få ekipage som når upp 
till sin vanliga nivå under de ganska 
exeptionella förhållanden som råder på 
ett SM. Några nollor blev det dock inte 
och guldhoppet levde vidare.

Ingrid Bahlenberg och Allt-I presterade 
en fin lydnad men efter uppletandet var 
det ganska många poäng som behövde 
plockas in.

När lydnaden var slut vidtog en nerv-
pirrande väntan framför resultattav-
lorna. När sekretariatet till sist räknat 
färdig stod det klart att Kind BK tagit 
SM-guld i rapport! 

Marginalen till silvermedaljören var 
endast 1,5 poäng och rapporten hade 
totalt sett den tightaste toppen av alla 
grenarna på SM med endast 6 poäng 
mellan placering 1 och 4. 

Det var ganska många år sedan den 
senaste stora SM-framgången för Kind 
så lyckan var stor hos alla medlemmar 
som var på plats och firandet i samband 
med prisutdelningen blev rejält (se 
baksidan).

Av Lotta Hägglund



Ett SM-guld firas naturligtvis 

ordentligt redan på plats! 


