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Infokommitténs rader
Ett nytt nummer av Kindskallet håller du nu i din hand. Med en utgivningstakt av ett 
nummer om året blir det en salig blandning av historik, framtid och information som ska 
rymmas på 16 sidor. Den här gången kan du, förutom summeringen av 2013 och plane-
ringen för 2014, läsa om både rallylydnad och mondioring.  
 
Infokommittén består i år av Lotta Hägglund, Emelie Wickström och Camilla Nilsson. Vi 
tackar Emilie Lindgren och Mary-Ann Brimstedt för året som gått.  
 
Numera hittar du det mesta av vad som händer i klubben på hemsidan, i facebookgrup-
pen och i det digitala nyhetsbrevet som skickas ut ”vid behov”. Har du något som behöver 
spridas i klubben och vill använda dig av nyhetsbrevet eller hemsidan är du välkommen att 
höra av dig på info@kindbk.com så ordnar vi det. När det gäller Facebook-gruppen är det 
fritt fram för alla att skriva och informera. Se till att utnyttja den möjligheten! 
 
Lotta 

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

Ska du skicka bilder till Kindskallet eller hemsidan? 

Gå med i klubbens 
grupp på Facebook! 

Sök på:  
Kind Brukshundklubb 

Hemsidan – allas ”bekymmer”!
Den nya hemsidan har nu varit i drift i ett drygt år. Då, när den 
publicerades, var den aktuell. Nu är det lite si och så med den saken. 
Mycket uppdaterar vi i infokommittén på eget initiativ, men kom-
mittésidorna är kommittéernas ansvar! Vi sköter det praktiska/tek-
niska men kommittéerna måste meddela vad som ska ändras, och 
hur. Sitter du i en kommitté ber vi dig att omgående ta en titt på 
de sidor som berör er verksamhet och meddela vad som ska ändras. 
 
Tävlingsresultat
Vi vill gärna ha in rapporter om officiella tävlingsresultat. När ett 
resultat skickas in så ska det dock noteras på upp till tre ställen;  
resultatsidan, ekipagesidan och ev. också grattissidan. Det är lätt 
att missa något. Ta gärna en titt och se om dina uppgifter stämmer  
och hör av dig om något är tokigt. 
 
Om du tävlar men inte finns med bland ekipagen; skicka en högupplöst bild samt aktuell 
tävlingsstatus till webmaster så lägger vi till dig. 
 
webmaster@kindbk.com 

Anmäl dig till vårt  
digitala nyhetsbrev så får  

du aktuell information  
direkt till din mail. 

Länk finns på  
hemsidan. Den av årsmötet 

fastställda verksamhets- 
planen hittar du numera 

på hemsidan under 
”Om klubben”.
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Ordförande har ordet
Nytt år, ny styrelse, nya tag!
Som klubbens nyvalda orförande är det 
alltså dags att försöka skriva ihop något vet-
tigt till den här sidan. Jag tror faktiskt inte 
att det ska bli särskilt svårt, framför allt inte 
om man som jag lider av en viss skrivklåda. 
Jag tror inte heller att det ska bli särskilt 
svårt att vara ordförande i Kind BK. Vi har 
en bra och trevlig klubb där det mesta fung-
erar alldeles utmärkt tack vare kommittéer 
som sköter sina uppgifter på ett föredömligt 
sätt, men... 
Jo, det finns alltid ett men, eller två.
Våra medlemsmöten har en mycket viktig 
funktion! Alla kanske inte förstår hur vik-
tig? I en ideell förening är det inte styrelsen 
som enväldigt beslutar vad som ska göras, 
varken på kortare eller längre sikt. Det är 
medlemmarna – på våra medlemsmöten! Är 
det inga medlemmar på mötena så kommer 
utvecklingen att avstanna. I höstas hade vi 
t ex ett möte där vi var så få att vi med nöd 
och näppe fick ihop två justeringsmän efter-
som dessa inte får sitta i styrelsen. Medlem-
marnas närvaro på mötena är ett måste för 
klubbens utveckling och överlevnad! Tänk 
på det nästa gång du tycker att det inte gör 
någon skillnad om just du är närvarande 
och väljer att stanna hemma. Datum för 
våra möten hittar du i årsplanen på sid. 5 
och på hemsidan. De är alltid första tis-
dagen i månaden, utom i januari, februari 
och juli. Sitter man i en kommitté ingår 
det faktiskt i arbetet att se till att kommit-
tén är representerad på våra möten för att 
rapportera om verksamheten. Om man som 
sammankallande har förhinder får man helt 
enkelt se till att någon annan är på plats. 
Du är viktig – var där!

Ett hektiskt år! 
Kind BK är en, till medlemsantalet, förhål-
landevis liten klubb. En liten klubb med en 
stor verksamhet! 2014 kommer att bli ett 
roligt år, späckat av aktiviteter på klubben. 
En salig blandning av gamla traditioner 
och nya arrangemang. Varje år arrangerar 
vi tävlingar i alla bruksgrenar och klasser 
(utom IPO) samt ett par lydnadstävlingar. 
Det finns klubbar som är betydligt större än 
vi som inte ens är i närheten av det tävlings-
programmet. Men det stoppar inte där.  
I år ska vi för första gången på många, 
många år arrangera en utställning. Förvisso  
 

”bara” en inofficiell sådan men det kommer 
krävas nog så mycket arbete. Vi ska följa 
upp förra årets premiärtävling i rallylydnad 
med två tävlingar i år. För första gången ska 
vi arrangera en officiell agilitytävling och till 
det kan vi lägga en inofficiell dito.   
Hundens dag, kombinerad med loppis blir 
det också, och precis som alla år blir det ett 
Kindsläger vecka 30. Vi ska ha massor av 
kurser, fem MH och några klubbmäster-
skap. Stugan och planerna ska underhållas 
och... Ja du ser, det finns hur mycket som 
helst att göra.  
Om vi ska fixa allt detta krävs det att vi 
hjälps åt över ”grengränserna”! Även om du 
själv inte tävlar agility kan du säkert vara 
hindervakt på en tävling. Även om du själv 
bara kör bruks kan du vara parkeringsvakt 
eller loppisförsäljare på Hundens Dag eller 
stå i köket på en lydnadstävling. Kör du 
bara lydnad kan vi utbilda dig till spårlägga-
re. Du kanske kan vara domarskrivare på en 
bruks- eller lydnadstävling eller baka lite till 
lägret? Som du ser; det finns massor att göra 
som inte kräver att du själv är hundexpert 
och/eller tävlingsfreak. Vi måste hjälpas 
åt! Som huvudansvarig för ett arrangemang 
är det alltid fantastiskt när någon frivilligt 
anmäler sig att hjälpa till, eller glatt svarar ja 
när man frågar. Se till att du blir en av dem! 
Och till er som redan hjälper till både här 
och där; fortsätt med det och stort tack!    SM 
2016 ska vi medverka i arrangemanget av 
bruks-SM som troligen kommer arrang-
eras i Borås. Förberedelserna har redan 
varit igång ett tag. Ett tips är att du ser 
dina insatser på klubben i år som träning 
inför funktionärsuppdrag på SM. Att vara 
delaktig i ett SM-arrangemang är roligt och 
minnesvärt. 
 
På tal om SM; vi börjar bli bortskämda 
med SM-medaljer  efter att Torbjörn och 
X-man bärgat två guld (i rapport) och ett 
brons (i spår) på de tre senaste åren. En 
helt fantastisk prestation! Som det ser ut 
när detta skrivs kommer de att representera 
Kind BK även på årets SM som går av sta-
peln i Nynäshamn i augusti. Även i år blir 
det spårhundsgruppen och jag önskar stort 
lycka till! Jag hoppas kunna vara på plats 
och heja på för ett Bruks-SM är en fantas-
tiskt rolig tillställning. 

För egen del ser jag med skräckblandad 
förtjusning fram emot min och den lilla 
grythundens debut i söket. Det har tagit sin 
tid men nu känner vi oss mogna, tror vi.   
Det var väldigt roligt och stimulerande 
att prova något nytt när vi körde igång 
med söket för ett par år sedan och samma 
träningsglädje har jag upplevt nu i vin-
ter när vi tränat rallylydnadsmoment på 
köksgolvet. Debuterat i nybörjarklassen har 
vi redan gjort men oj vad man får tänka 
till när man provar på vissa moment i de 
högre klasserna. Man får verkligen använda 
sin fantasi  och sina talanger (nåja) som 
hundtränare och det är roligt. Utveckling 
tror jag det kallas?   
Själv är jag tyvärr sådan att jag har svårt 
att hålla igång träningen om jag inte 
har tävling som mål men på klubben är 
alla lika välkomna, oavsett om man har 
tävlingsambitioner eller inte. Att träna och 
göra framsteg tillsammans med sin bästa 
kompis är en fantastisk känsla. Vill man sen 
tävla för att få ett kvitto på vad man gjort så 
gör man det, men bara samarbetet med en 
fyrfotning är värt massor!   
Kom till klubben på tisdagkvällarna när 
det är öppen träning. Kör ett pass med din 
hund, ta en fika och snacka med klubb-
kompisarna. Det är sådan kravlös tillvaro 
som är det allra bästa med brukshundklub-
barna i det här landet.   
Jag hoppas att vi ses, både på månadsmö-
tena, träningskvällarna och på våra övriga 
arrangemang.  
                                           Lotta Hägglund 

VÅRSTÄDNING, 27/4 
Kl 10 träffas vi på klubben för att fixa och  
fräscha upp både ute och inne. Ju fler vi är  

desto lättare och roligare blir det! 
 

Klubben bjuder på fika och lunch!

ÄR DU MARKÄGARE? 
Klubben har under senare år förlorat mycket 

tränings- och tävlingsmark pga skogsavverkning. 
Om du är markägare i Svenljunga/Tranemo och kan 
tänka dig att låna ut mark för tränings- och tävlings-
ändamål (vi frågar alltid om lov, inför varje tillfälle)  
får du gärna ta kontakt med tävlingskommittén  

genom Monica Schultz, tel 070-671 57 74.
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Styrelsen 2014
Ordförande  Lotta Hägglund  070-538 59 09  ordforande@kindbk.com
Vice ordf.  Anna Gustafsson  070-626 36 41  viceordforande@kindbk.com
Kassör  Sofia Persson  070-654 30 67  kassor@kindbk.com
Sekreterare  Reidar Gröndahl  070-551 76 02 sekreterare@kindbk.com
Ledamot  Merja Johansson 070-394 20 85 
Suppleant1  Emelie Wickström  070-282 46 20
Suppleant2  Susanne Arvidsson 070-418 58 79

Revisorer
Therese Pock 070-831 09 45
Torbjörn Johnsson 070-525 49 32 
Urban Toftby (suppl.) 
Ann-Git Rammus (suppl.) 

Valberedning
Barbro Wiktorsson 070-367 88 65 (sk) 
Jessica Lidén 070-209 71 93
Therese Ekström 070-556 49 02 

 

Infokommitté
info@kindbk.com
Lotta Hägglund (sk) 
070-538 59 09 
 
Tävlingskommitté
tavling@kindbk.com
Barbro Wiktorsson (sk) 
070-367 88 65 
Utbildningskommitté
utbildning@kindbk.com
Urban Toftby (sk) 
070-631 11 05
 
Stugkommitté 
stuga@kindbk.com
Daniel Johansson (sk) 
072-323 06 65
 
 
 

Kökskommitté
kok@kindbk.com
Susanne Klug 
073-3498929

Agilitykommitté
agility@kindbk.com
Reidar Gröndahl (sk)
070-551 76 02
Rallylydnadskommitté
rally@kindbk.com
Merja Johansson
070-394 20 85

Trivselkommitté
trivsel@kindbk.com 
Anna Gustafsson
070-626 36 41 
 
 
 

Utställningskommitté
utstallning@kindbk.com
Caroline Gustavsson-Andin (sk) 
072-739 10 41
Lägerkommitté
lager@kindbk.com
Nina Danielsson (sk) 
070-5176137
 
RUS 
rus@kindbk.com
Teresia Persson(sk) 
070-655 67 87

 

Kommittéer

Fr v: Lotta Hägglund; Sussie Arvidsson, Reidar Gröndahl, Merja Johansson, Anna Gustafsson, Sofia Persson och Emelie Wickström

Här redovisas bara sammankallande i varje kommitté.  
Fullständiga uppgifter hittar du på hemsidan.
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Årsprogram 2014 
Fler aktiviteter kan tillkomma. Håll utkik i kalendern på hemsidan. 

APRIL
1 Medlemsmöte 
6 Tävl. rapport/sök, lkl-elit 
18 Tävling, rallylydnad, N, F 
26 MH 
27 Vårstädning på klubben 

MAJ
4 Inofficiell agilitytävling 
6 Medlemsmöte 
9 Tävl. lydn. klass I-III (kväll) 
11 Hundens Dag m. loppis 
18 Tävl. spår, elit 
25 Inofficiell utställning

JUNI
3 Medlemsmöte  
15 Agility officiell 
13-15 SM lydnad & agility, Sollefteå

JULI
4-6  Stugan uthyrd, kennel Lojocas 
21-27  Läger

AUGUSTI
5 Medlemsmöte 
17 Tävl. rapp-sök-spår, akl 
30 KM Agility 
29-31 SM Bruks & IPO, Nynäshamn 

SEPTEMBER
2 Medlemsmöte 
7 Spår, lkl-hkl 
13 MH (Bokad av kennel) 
27 MH 

OKTOBER
5 Tävl, skydd, lkl-elit 
7 Medlemsmöte 
18 MH 
25 Tävl. lydn. klass I-III

4 Medlemsmöte 
8 KM i lydnad & rallylydnad 
9 KM i bruks 

NOVEMBER

2 Medlemsmöte 

DECEMBER

FEBRUARI 2015
Årsmöte – separat kallelse skickas ut

MARS 2015

3 Medlemsmöte 

Alla tisdagar är planen tillgänglig för egen träning. Under vår & höst finns värd på plats!

Nu är det hög tid att 
anmäla till sommarens 
bruksläger! 
 
Sista anmälningsdag 15/4! 
 
Inbjudan och anmälan hittar du på  

www.kindbk.com

Inbjudan till 
Kindslägret 2014

Måndag 21 - söndag 27 juli
Skydd • Spår • Sök
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En hund - så  
många möjligheter! Av Emelie Wickström

När jag var mindre fick jag veckopeng 
som många andra barn. Tanken var 
väl att tjugan skulle användas till 
lördagens godisinköp men jag lade 
pengarna på hög. Samlade sedlarna 
i en pokal som pappa vunnit på en 
lokal seglartävling ”Torsö runt”, 
räknade dem ofta och kände tillfred-
ställelse när bunten växte. Att spara 
pengar som 10-åring var inte svårt 
när målet var en egen hund!

Nu har det gått några år men jag känner 
mig fortfarande ”grön” inom hunderiet. 
Visst har jag lärt mig  otroligt mycket på 
mina tre hundar men ju mer jag lär mig 
desto större blir insikten att det finns så 
mycket inom hund som jag inte kan – men 
som jag skulle kunna lära mig! Där har ni 
mitt dilemma; att jag vill lära mig allt och 
lite till. För tillfället har jag en underbar 
träningskompis i lilla energiknippet Ki, som 
också  vill allt och lite till. Vi skulle kunna 
bli riktigt bra, jag känner det. Problemet är 
dock att det är svårt att bli bra på ALLT och 
lite till...

Vi började träna lydnad ganska tidigt. Lyd-
nad är kul och jag ser det som trixträning 
med mycket glädje. Man tränar in en massa 
småtrix som man sedan sätter ihop till ett 
färdigt moment. Lydnad kan man träna vart 
som helst och många moment går att träna 
utan någon extra utrustning. Träna, träna, 
traggla är dessutom extra roligt när man har 
en hund som är lättbelönad.
–Jag gör allt du ber om (...och lite till!) bara 
jag får den där bollen!
Lydnad har sina fördelar med tydliga in-
struktioner om hur momenten i varje klass 
ska utföras vilket gör att man vet vad som 
förväntas när det är dags för tävling. För 
oss är lydnad en viktig träningsform där Ki 
får samla ihop sig och fokusera. Målet med 
träningen är tävling och visst har vi siktet 
inne på elitklass även om det tar några år. 
Bra poäng är ett kvitto på allt slit man lagt 
ner på träning och känslan efter en lyckad 
lydnadstävling är oslagbar och man kan gott 
malla sig en bra stund efteråt. 

Agility var också med i bilden tidigt men 
det är först nu under senaste året som vi 
börjat träna lite mer seriöst. För er som inte 
vet så är agility fantastiskt roligt och jag 
måste erkänna att jag själv för några år se-
dan, var lite avundsjuk på bc-ekipagen som 
bara fräste runt banan när jag själv försökte 
få fart i min dalmatiner. Förlåt Nilo. Nu 
har jag en egen ferrari som jag inte riktigt 
lärt mig köra än men det går framåt. När 
man tror att hunden kan alla hinder så ska 
det dessutom fungera i olika vinklar och i 
en hejdundrande fart samtidigt som man 
helst ska komma ihåg banan också. Till 
skillnad från lydnad så har man ingen aning 

om hur banan är uppbyggd innan man ska 
tävla. Vilket man självklart kan använda 
som dålig ursäkt om loppet går dåligt! Det 
speciella med agility är glädjen hos ekipagen 
som finns där i stort sett hela tiden, även 
om man diskar sig. Låter kanske konstigt 
men oftast finns det så mycket annat som 
gick bra under loppet som gör att man är 
glad ändå. Hur många diskade ekipage är 
det inte som efter loppet pratar högt och 
glatt om; hur himla bra det gick! Nu tänker 
ni oinvigda: Herregud vad är det för fel på 
agilityfolk? Jag vet inte om det är farten och 
adrenalinet som gör det men ett agilitylopp 
är oftast ett riktigt endorfinrus och det vill 
jag inte vara utan!

När Ki var 1,5 år började vi träna sök. 
Varje söndag under hela vintern var vi ute 
i skogen för att hitta borttappade Kindare. 
Att träna tillsammans med andra är en stor 
fördel med söket, då träningskamrater är 
fulla med tips och råd och dessutom glada 
tillrop! Förutom att hunden får använda 
sin otroliga näsa för att hitta vilsna kamra-
ter så behöver man som förare ha hjärnan 
påkopplad för att komma från början på 
sökstigen till slutet. Glömde jag skriva att 
föraren måste gå framåt på stigen också?.. 
Skämt och sido, under den korta tid jag 
tränat sök har jag fått insikt om att det 
finns många olika strategier och träningssätt 
för att bli ett bra sökekipage. Hej och hå 
vad jag har mycket att lära där! För övrigt 
så tycker jag att brukset som tävlingsgren 
är ett himla bra koncept med både skog 

och appellplan på en och samma tävling. 
Att lyckas med både specialmoment i 
skogen och lydnad på appellplan kräver 
dock mycket träningstid. Mitt första mål 
med söket var att klara appellsöket och det 
har vi gjort så för tillfället har vi pausat för 
att kunna fokusera mer på andra grenar. 
Orsaken till att det var brukset som fick 
pausa är att Ki är skottberörd, något som 
kanske skulle fungerat ändå om vi hade lagt 
mycket träningstid på just den biten. Hur 
lång paus det blir vet jag inte och jag måste 
ju erkänna att Kindslägret lockar, det var 
fantastiskt roligt och lärorikt!

Vallningen då. Ja Ki är en vallhund och 
om hon fick välja själv skulle hon bo ute 
hos fåren. Vallningen skulle gå före allt 
annat om Ki fick välja och när hon jobbar 
tillsammans med fåren blir hon verkligen 
helt slut, och det händer inte speciellt ofta. 
Innan Ki hade jag ingen aning om hur man 
tränar upp en vallhund. Nu har vi kommit 
en bit på väg och vallning är som det mesta 
vi pysslar med; fantastiskt roligt! Att lära sig 
en massa nytt med hund! Kul! Spännande! 
Lycka! 

Så, frågan är om man kan bli riktigt bra om 
man tränar flera grenar samtidigt. Tiden är 
definitivt en begränsande faktor. Jag tror att 
man kan bli riktigt bra. Inte bäst men rik-
tigt bra, även om det tar tid. Visst finns det 
en önskan om att bli bäst någon gång men 
för tillfället är det så mycket med hundträ-
ning som är alldeles för roligt!

Sök är bara en av alla 
roliga sysselsättningar. 
 
Foto: Lotta Hägglund
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Rallylydnad 
Bakgrund
Rallyn föddes i USA, upphovsmannen är Charles L Kramer även 
kallad Bud. Bud och hans fru var de som startade agilityn.  Agi-
lityns  popularitet gjorde att den traditionella lydnaden tappade 
många utövare vilket oroade Bud. Därifrån skapades konceptet ral-
lylydnad 1998.  Våren 2005 blev rallyn officiell tävlingsgren i AKK.

Till Sverige kom rallyn 2005 via Danmark. 1juli 2011 blev rallyn 
officiell tävlingsgren i Sverige.

Vad är rallylydnad?
Rallyn beskrivs ofta som en blandning mellan traditionell lydnad, 
agility och freestyle. Rally är en sport där ”teamet” hund och förare 
genomför en bana som en rallydomare  ritat. Banans storlek ska 
vara minst 15 x 20 m. Banan består av 13 – 20 skyltar, beroende 
vilken klass. Skyltarna visar med både text och bild hur övning-
arna ska genomföras. Det finns ca 70 olika skyltar. Rally har inget 
med tid eller fart och göra utan mer att man ”kör” en bana med 
stationer.

Föraren får kommunicera obegränsat med hunden både med röst 
och handtecken. Dock får man inte medvetet röra vid hunden, inte 
heller belöna med godis eller leksak. Inga hårda kommandon får 
förekomma. Rallyn ska utmärkas av glädje och samarbete.

Rally är en träningsform som passar alla hundar, från den mista 
till den största, man får upp en härlig kontakt och följsamhet med 
hunden.

Tävla i rally
I rally tävlar man i fyra olika klasser, nybörjare, fortsättning, avan-
cerad och mästarklass. I rally börjar man med 100 p och får avdrag 
med 1, 3, 5 eller 10 p för missar man gör. För att få uppflyttning till 
nästa klass krävs 3 godkända resultat eller ett resultat på 100 p. För 
godkänt krävs 70 p. I avancerad och mästarklass förs hunden både 
på vänster och höger sida. 

Rally på Kinds BK
Första kursen i rally på Kind var en helgkurs hösten -12. Under 
detta år har det varit både nybörjare och fortsättningskurs. Vi har 
även utbildat skrivare eftersom det i rally krävs att skrivaren vid 
tävling är auktoriserad.

I september hade vi även vår första tävling. Nybörjarklass med 30 
starter. Flera av klubbens ekipage tävlade med framgång och fick 
sina första godkända resultat.

Planer för 2014
2014 planerar vi att hålla 2 tävlingar på klubben. Vi kommer även 
fortsätta med torsdagsträningarna, som är öppna för alla medlem-
mar. Då kommer det även finnas en träningsansvarig på plan. 
Kurser blir det också både vår och höst.

Av Merja 

Johansson

Emilie och Zoya på klubbens första  
rallylydnadstävling hösten 2013.



Vad är mondioring?
Det finns ett stort antal olika former 
av skyddstävlingar. I Sverige har vi 
för närvarande svenskskyddet och 
IPO/BHP men det finns många fler 
varianter om man tittar utanför vårt 
lands gränser. De flesta är olika natio-
nella former av skyddstävlingar men 
det finns minst en som har internatio-
nella regler godkända av FCI, nämli-
gen Mondioring. Mondioring skapa-
des av ett antal delegater från olika 
länder i förhoppning om att detta 
skulle kunna bli en blandning av
olika nationella tävlingsformer som 
redan existerade. Meningen var att 
man skulle kunna tävla mot varandra 
över nationsgränserna och den första 
tävlingen gick av stapeln 1985 i Bel-
gien. Numera hålls världsmästerska-
pen i oktober varje år med ett 70-tal 
deltagare.

Mondioring består av lydnad, hopp och 
skydd. När man tävlar så gör man hela 
programmet i en följd utan pauser. Det 
finns tre klasser: MR 1, MR 2 och MR 3. 
I klass 3 tar programmet ca 45 minuter att 
genomföra, det vill säga att man är inne och 
jobbar med hunden i tre kvart utan några 
längre uppehåll. Programmet börjar alltid 
med lydnadsmomenten följda av hoppmo-
menten och sist skyddsmomenten. Ord-
ningsföljd för de olika lydnads-, hopp- och
skyddsmomenten lottas innan varje tävling. 
Momentordningen är alltid lika för samtliga 
tävlande med undantag av fasttagande och 
återkallande som lottas individuellt när man 
kommer in på tävlingsplanen. Utföran-
det av de olika momenten varierar från 
tävling till tävling. I början av varje tävling 
och klass går en provhund som visar hur 
momenten ska utföras under den aktuella 
tävlingen.
Tävlingsplanen i Mondioring är väldigt 
olik de planer som vi är vana vid i Sverige. 
Planen ska vara inhägnad och på planen 
kan finnas en massa olika saker, t.ex. tun-
nor, tält, halmbalar, plastmurar, konor, 
vattenbassänger, torkställningar, gömslen, 
m.m. När man går in på planen måste man 
lämna ifrån sig koppel och halsband till 
provledaren. Generellt är det så att endast 
ett kommando är tillåtet, extra komman-
don ger oftast betyget noll. 

Av Sanna 

Lindqvist
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Momentet frontalangrepp med tillbehör. Blackneck´s Xa.  
Foto: Pablo Varela. 

Ovan: Sanna Lindqvist och Lindjax 
Botox från Kind BK i momentet förar-
försvar. Foto: Emma Svensson. 

Nedan: Apporteringsföremålen kan se 
ut nästan hur som helst.  
Blackneck’s Xa. Foto: Pablo Varela

Sökmomentet kan se ut t ex så här.  
Frost van de Biezenhoeve. 
Foto: Emma Svensson



Lydnadsmoment klass 3: fritt följ, förarens frånvaro (liggande eller 
sittande) 1 minut, framåtsändande, fjärrdirigering, matvägran, ap-
portering, vittringsapportering.
Hoppmoment klass 3: plankhindret 2,3 meter (hindret är utfor-
mat så att hunden klättrar upp men kan på baksidan gå ner för en 
lutande vägg för att undvika skador), längdhopp 4,0 meter, hinder 
med återhopp 1,2 meter.
Skyddsmoment klass 3: frontalt angrepp med belastningskäpp, 
frontalt angrepp med tillbehör, fasttagande, fasttagande med 
återkallande (föraren vet inte om hunden ska kallas in eller om 
momentet ska fullföljas förrän hunden har skickats), sök med trans-
port, förarförsvar, bevakning av föremål.
Figuranterna arbetar i hel skyddsdräkt och det är tillåtet för hunden 
att bita var som helst på dräkten. Figurantens uppgift är att försöka 
stjäla poäng av ekipaget. I Mondioring jobbar figuranterna väldigt 
aktivt och anpassar sitt agerande efter hundarna och behöver ej 
agera exakt lika för alla hundarna. Det är inte tillåtet att träffa hun-
den med den belastningskäpp i bambu som används. 
Maximal poängsumma är i MR 1 är 200 poäng, i MR 2: 300 po-
äng och i MR 3: 400 poäng. För uppflyttning till klass 2 & 3 krävs 
2*80% av maxpoängen. Precis som i svenskbrukset finns bestämda 
avdrag för olika ”fel”. 

I dagsläget har SBK fått i uppdrag av kongressen 2013 att lobba för 
att SKK ska godkänna Mondioring som officiellt sport i Sverige. 

Alla FCI-godkända raser får starta i Mondioring men efter-
som hinderhöjder och -längder är fixerade kan bara större 
raser delta med framgång. Hunden måste ha uppnått en 
ålder av 12 månader. Hanar måste ha båda testiklarna på 
plats. Sedan 2013 måste alla hundar ha genomgått någon 
form av socialitetstest. 
“Syftet med Mondioring är att belysa hundens fysiska för-
måga, kvalitén på dess träning, kontrollen från föraren och, 
framförallt, hundens genetiska förutsättningar.”
I reglerna står inskrivet att figuranten aldrig får orsaka 
hunden fysisk smärta och att allt ska göras för att undvika 
skador på hunden. Hindrets övre del vippar vid islag och 
planket har en sluttande nedgång på baksidan t.ex. 

Sammanfattning av grundtext av Alf Jannesson, omarbetad av 
Jonas Wallén och Emma Svensson.
Mer info på: http://www.afbv.se/AK_prov/Mondioring/mon-
dioring_moment.pdf  
 
(OBS!
Namnen på de olika momenten är inte ”officiella” eftersom 
det inte skett någon officiell översättning av reglerna. Dessa är 
arbetsnamn som använts sedan sporten togs till Sverige av oss 
som utövar den så olika namn på momenten kan förekomma.)
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Lite tävlingspsykologi med Torbjörn Intervju: Emilie 

Lindgren

Du som nu har flera SM-medaljer, vad 
gör du för att förbereda dig mentalt inför 
en så stor och viktig tävling?
Jag försöker se till så att vi verkligen har 
tränat igenom allt som kan tänkas hända på 
en tävling. Vet jag att vi har gjort det som vi 
kan göra så behöver jag inte vara nervös. Så 
det är väldigt mycket mängträning i olika 
miljöer

Vad har du för strategier mentalt när du 
tävlar?
Jag har tänkt igenom detta för ganska länge 
sedan, att jag inte skall fokusera på att vinna 
utan bara försöka att få ihop höga poäng.

Hur tränar du mentalt?
Numera känner jag bara av att hunden och 
jag har ett bra samarbete och stämmer det 
så är jag lugn.

 
 
 
 
 
 

Tar du hjälp av någon coach eller lik-
nande för att förbättra din egen tävlings-
psykologi?
Nej det gör jag inte men vi hade en som 
hjälpte motokrosslansdslaget för många år 
sedan som var till stor hjälp. Men jag tar 
hjälp för att utveckla hundens stabilitet. 
Det gör att jag blir lugn.

Har du några tips till klubbmedlemmar-
na om hur de ska tänka runt begreppet 
tävlingspsykologi?
Det är som med allt annat; är hunden och 
du tillräckligt förberedda så behöver du inte 
bli nervös. Det finns inga genvägar utan 
bara hårt arbete. Be om hjälp! Du kan inte 
nå några framgångar utan hjälp. 

Vad du också bör tänka på är; det jag gör 
nu är det träning eller provar jag? Du måste 
vara väl förberedd och ha en plan på vad 
och hur du skall träna. 

Längdhopp, 4 meter. Jonas Wallén och Frost van de  
Biezenhoeve. Foto: Emma Svensson

”Matvägran”. Blackneck´s Xa. Foto: Jonas Wallén.
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Nu är det dags att boka in 25 maj i kalendern, då 
är det äntligen dags för utställning på Kind BK! 

Alla raser från 4 månader är välkomna att delta. 
 
Anmälan sker via www.mgevents.se 
senast 26/4. 
 
Ni som inte ska ställa ut får gärna vara funktionä-
rer, för vi kommer att behöva ganska mycket folk.
På Hundens Dag 11 maj finns vi på plats för att 
svara på frågor och ge lite bra-att-veta-tips. Vi 
kommer också att visa lite om juniorhandling, och 
ha en “Barn med hund”-utställning med anmälan 
på plats.

 
Uställningskommittén genom 

Caroline Gustafson-Andin   

Inofficiell utställning 
& Hunden Dag

KM 2014 
Agility 30 augusti 

Lydnad & rally 
8 november

Bruks: 9 november

Boka in dessa  
dagar redan nu! 

Mer info kommer
på hemsidan & 

i nyhetsbrev när det närmar sig.

Så här såg det ut förra året på Hundens Dag.
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Årets  
Brukshund 

2013

Hinnareds Xman
Torbjörn Johnsson

Årets  
Lydnadshund 

2013

Lindjax Buttrix
Lina Jarhult

Årets  
Rallylydnadshund 

2013

Årets  
Agilityhund 

2013

Dino of Sight
Reidar Gröndahl
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Från tanke till handling behöver det inte 
vara så långt, eller krångligt heller för den 
delen…

Det var på medlemsmötet i september 
som Lotta kom med förslaget att anordna 
ett litet träningsläger för alla, oavsett gren. 
Tanken var inte att ta in särskilda instruk-
törer utan använda sig av den samlade 
kunskapen som klubbens medlemmar sitter 
inne med. Javisst kan vi det sa Torbjörn och 
Mållan och väldigt raskt hade det bestämts 
ett datum och det hela annonserades ut på 
hemsidan och Facebook. 
Så fredagen den 18 oktober var vi ett 20-tal 
förväntansfulla människor som samlades 
i klubbstugan på kvällen för att ladda och 
lägga upp träningen de kommande två 
dagarna. Vi skulle köra två pass om dagen 
och alla fick välja fritt. En hel del skulle 
testa på rapport, några spår. Jag ville passa 
på att prova något nytt och bestämde mig 
för att hänga med sökgänget ut på lördag 
eftermiddag.

Det blev en mycket trevlig kväll och som 
ofta när man har trevligt så blev det också 
ganska sent. Vi var några tappra som tagit 
med oss husvagnar och både klubbens 
husvagn och lillstugan utnyttjades. Framåt 
natten kröp temperaturen ner under nollan 
och det frös på rätt bra. Tur för mig att 

Spike har fått sängdispens i husvagnen, 
ingen risk att man fryser med den pälsbol-
len under täcket.

Skulle vilja påstå att det inte finns mycket 
som slår känslan när man vaknar och bara 
har hundträning framför sig, inga andra 
måsten som ska fixas först, underbart! 
Lite småtrötta, vissa mer än andra, samlades 
vi på morgonen och käkade lite frukost. De 
som sovit hemma droppade in och några 
drog iväg för att träna rapport och spår. Jag 
och Spike stannade på klubben ihop med 
både nya och gamla bekanta för att träna 
lydnad. Vi lade varsitt spår borta på mixer-
fältet först och under tiden det låg till sig så 
körde vi lite budföring och olika lydnads-
moment med diverse störningar. Det var 
roligt att träna ihop med människor man 
inte tränat med innan och nyttigt både för 
hund och förare. 

Vid lunch samlades alla i stugan och åt god 
mat som Mållan fixat! Sen var det dags för 
nya tag och vi åkte till sökskogen. Vi fick 
prova på lite ”dyk-upper” och Spike stack 
ut som ett skott. Att se sin hund gå ut med 
den energin gjorde det roligt från första 
stund, det var verkligen skitkul! 
När dagens andra pass var avklarat samlades 
vi åter i stugan för gemensam god mid-

dag som även den hade lagats av Mållan. 
Alla var mycket nöjda med dagen och en 
del, liksom jag, hade provat på något helt 
nytt. Efter den sena fredagskvällen och hela 
lördagen med hundträning var jag rätt mör 
och det blev en tidig sorti för min del. 
Jag bestämde mig för fortsatt sökträning på 
söndagen och det var lika kul som dagen 
innan. Efter det passet samlades vi och 
käkade gemensam lunch. Därefter började 
folk droppa av undan för undan medans 
vi var några tappra som körde ett sista 
lydnadspass
Sen var det dags att städa stugan, koppla på 
husvagnen och bege sig hemåt alltmedan 
luften så sakteliga pyste ut ur lägerbubblan 
man befunnit sig i…
Det var verkligen en mycket lyckad trä-
ningshelg. Jag och Spike tackar för både 
förslaget och genomförandet och hoppas att 
det blir fler gånger!

Träningshelg på klubben Av Sofia  

Persson

Delar av sökgänget på väg tillbaks efter att ha tränat dolda legor vid klubben. 

Sofia & Spike tränar lydnad.
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 PROGRAM 
 10.00  Loppisen öppnar 
 11.00  Uppvisning av olika hundsporter 
 12.00  Prova på t ex agility, rallylydnad,  
  & utställning med din egen hund   
 13.00  Uppvisning av olika hundsporter 
 14.00  Prova på t ex agility, rallylydnad,  
  & utställning med din egen hund

HUNDENS DAG & LOPPIS 
11 maj kl 10-15 på Kind BK

Öppet hus – ta med dina vänner!

Har du vänner som tänkt köpa hund eller är nyblivna hundägare?  
Vi informerar om vår kursverksamhet och vad de bör  

tänka på när de väljer ras och köper valp.

 LOPPIS MED ALLT MELLAN HIMMEL & JORD –  
ÄVEN HELT NYA SAKER!

SERVERING FINNS HELA DAGEN!

För att genomföra detta arrangemang kommer vi behöva bl a försäljare till loppisen, 
parkerings”vakter” och kökspersonal. Dagen innan, dvs 10 maj, kommer vara späckad 
av förberedelser; allt från montering av loppistält till byggande av uppvisningsringar mm 
och vi behöver alltså mycket hjälp även då. VI HOPPAS ATT DU STÄLLER UPP! 
 
Ta kontakt med info@kindbk.com och meddela vad du kan hjälpa till med. 
 
HAR DU LOPPISPRYLAR ATT SKÄNKA? 
Kartonger att packa i kan du hämta i stugan och när du packat dem kan du ställa dem i 
utbildningslokalen. Vi tackar på förhand! 
 
                                                                                    Cissi, Emelie, Sofia, Lina & Lotta 
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KM Bruks 2013 – placering 1-5

Fr v Monica & Doris – klubbmästare, Sofia & Spike (2),  
Henrik & Vinna (3), Cecilia & Turbo (4) och Lotta & Karlsson (5).

KM Lydnad 2013 – placering 5-1! 

Fr v Camilla & Cirkus (5), Sofia & Spike (4), Lena & Peg 
Emelie & Ki (2), Susanne & Fonzie – klubbmästare

Fr v Susanne med Fonzie & Deamon  (3 och 5), Maria med Yaya (4), 
Emelie & Ki (2) samt Marianne & Ville – klubbmästare

KM Agility 2013 – placering 5-1
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Vet egentligen inte vad jag vill ha 
sagt med den här texten. Mest bara 
påminna mig själv om några saker 
som är viktiga för mig att komma 
ihåg. Och kanske erkänna ett och an-
nat som jag helst skulle vilja glömma. 
Det handlar om prestige. Och hun-
dar. 

Två saker som låter helt oförenliga och 
också borde vara oförenliga, men tro mig, 
prestige och hundar är en vanlig kombina-
tion och i mitt fall en mycket destruktiv 
sådan. För prestigen har gjort att jag har 
känt mig liten alldeles för många gånger. 
Den har gjort att jag har skämts över mina 
fina, underbara hundar ibland istället för att 
vara stolt över dem. Den har gjort att jag 
satt upp mål för oss som inte varit realis-
tiska att uppnå och på så sätt gett mig en 
stark känsla av misslyckande när vi sedan 
inte ens nådde halvvägs. Den har gjort att 
jag jämfört mig själv och mina hundar med 
andra och deras hundar, och oundvikligen 
känt att jag och mina hundar inte är lika 
bra som dem. Den har, kort och gott, gjort 
mitt hundliv så mycket mindre njutbart än 
vad det skulle kunna vara.

Jag är inte, och kommer aldrig att bli, per-
fekt, hur mycket jag än önskat att så vore 
fallet. Detsamma gäller mina hundar. De 
drar i kopplet, skäller i bilen, är odrägliga, 
presterar fula runda nollor på tävlingar och 
vi kommer förmodligen aldrig att sätta vår 
fot respektive tass på den där SM-banan jag 
en gång i tiden drömde om att äntra. Och 
ingen kommer någonsin säga med beund-
ran i rösten att ”där kommer hon med den 
där hunden som är som är så fantastiskt 
duktig, honom har hon tränat väl!”

För ja, just de här tankarna och önske-
drömmarna har jag haft. Det blir ju himla 
pinsamt när man läser dem såhär i text. 
PINSAMT, Camilla. Man får inte tänka så 
och känna så. Men det är vad det är, antar 
jag. Det är den fula sanningen om mig själv.

Men häromdagen insåg jag att allt det där 
är väldigt annorlunda nu. Det var mycket 
länge sedan jag kände besvikelse över en 
”misslyckad” tävling/träning eller skäm-
des över att mina hundar visar upp sina 
(många) olater offentligt bland de som 
har hundar som inte tycks ha några olater 
alls. Det tog ett tag att märka skillnaden 
eftersom jag varit så upptagen med att 

faktiskt ha ROLIGT tillsammans med mina 
hundar. Men när jag väl tänkte på det, 
började jag fundera på vad skillnaden beror 
på. Och insåg snabbt att det helt enkelt var 
avsaknaden av prestige...  
Och att jag inte längre bryr mig om vad 
andra tycker om mig och mina hundar. Så 
fantastiskt skönt! Så otroligt befriande! 

Jag är inte perfekt, och jag vill faktiskt inte 
vara det heller när jag tänker efter. Mina 
hundar är inte perfekta, och jag vill inte 
att de ska vara det heller. Jag vill att de ska 
vara precis som de är. Att de ska få utveckla 
sina personligheter fullt ut, utan att jag 
ska vara där och försöka forma allting in i 
minsta detalj så att det passar mig bättre. 
Jag har inte hund för att bevisa någonting 
för någon annan. Jag har hund för att jag 
ÄLSKAR mina pälskoftor och för att jag 
utvecklas tillsammans med dem, på våran 
gemensamma resa genom livet. Det finns 
ett värde i bakslagen likväl som i framste-
gen. 

Visst faller jag tillbaka i duktighetsfällan  
ibland. Men oftast märker jag när det hän-
der och kan ge mig själv en mental skärp-
till-dig-örfil. Om jag inte gör det hoppas jag 
att någon annan gör det åt mig!

 
 
 

Det viktigaste är ju inte vad jag lär mina 
hundar. Såna där saker som att hålla ett  
apportföremål utan att tugga, att låsa fram-
tassarna sådär snyggt i fjärrdirigeringen, 
eller att spåra som en gud. Det viktiga är 
vad de lär MIG. 

Lärdomar om tålamod.
Om kärlek.
Om vänskap.
Om att bryta ihop och komma igen.
Om att vara närvarande.
Om att hitta ett eget inre lugn i stressade 
situationer.
Om att vara mer förlåtande mot både mig 
själv och andra.
Om att våga se det positiva istället för det 
negativa, och vara nöjd i hjärtat även när 
det inte gick som det var tänkt.
Om att helt enkelt bli en lite, lite bättre 
människa (vilket inte har ett dyft att göra 
med prestationer)

Varje hund som gått vid min sida under 
livet har lärt mig olika saker. Lärdomar som 
jag bär med mig för resten av livet. En av 
de viktigaste kanske var att skita fullstän-
digt fan i det där som kallas prestige. Det 
är så mycket enklare och roligare utan, och 
det vet jag att mina hundar tycker också. 
Äntligen matte, har du fattat vad det hela 
går ut på!

Prestige & hundar? Av Camilla 

Nilsson

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!



Grattis till bronsmedaljen i spårhundsgruppen  
på SM 2013 och lycka till på SM 2014! 
(Vi håller tummarna hårt för att kvalpoängen räcker till!) 

Torbjörn Johnsson och Hinnareds Xman 


