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Infokommitténs rader
16 sidor, en gång om året – hur svårt kan det va’? Jo, det kan faktiskt vara ganska svårt – om 
man inte får materialet i tid.  
 
Begreppet ”deadline” är det många som använder sig av men alla förstår nog inte vad det 
egentligen betyder. Att sätta en deadline 31 december för en liten publikation som ska ges 
ut i mars-april känns kanske överdrivet men eftersom mycket av det utlovade materialet 
sannolikt inte kommer att ha levererats då måste jag ha gott om tid att ”tjata”. Vissa saker, 
t ex styrelse och kommittéer, blir inte fördigt förrän senare, efter årsmötet, men hur mycket 
plats detta tar vet man och kan ändå förbereda det mesta i tidningen. 
 
Om man ska gå in på trycktekniska detaljer så måste antalet sidor vara delbart med fyra, dvs  
t ex 16. Om något material inte kommer som utlovat så är det bara för infokommittén att 
fixa en nödlösning för att fylla sidorna. Alternativet är att lämna tidningen till tryck med en 
tom sida eller två och det känns inte kul. Vi kan inte heller lägga till fyra sidor, om behovet 
skulle uppstå, eftersom vi har har postens maxvikt för föreningsbrev att förhålla oss till. Det 
är alltså mycket som ska klaffa. 
 
Tänk på detta nästa gång du tror att just ditt material inte behöver lämnas innan deadline –
att det inte spelar någon roll. Har du problem att hinna med så ta åtminstone kontakt med 
mig (eller den som då är ansvarig för tidningen) så kan vi säkert komma överens om något.  
 
Infokommittén består i år av mig (Lotta Hägglund), Emelie Wickström, Camilla Nilsson 
och Annelie Nilsson och förutom att vi hoppas på en ökad förståelse för begreppet ”dead-
line” behöver vi hjälp med att övervaka att innehållet på hemsidan är korrekt. Hemsidan 
består i verkligheten av runt 60 olika ”undersidor”. Hittar du något som inte stämmer hop-
pas vi att du meddelar oss. Detta är extra viktigt för kommittéerna som själva är ansvariga 
för att innehållet på kommittésidorna är korrekt även om vi i infokommittén utför det 
praktiska. Skicka ett mail till webmaster@kindbk.com om du hittar något som är tokigt! 
 
Vår facebookgrupp och det digitala nyhetsbrevet är också bra informationskällor. 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 

Gå med i klubbens 
grupp på Facebook! 

Sök på:  
Kind Brukshundklubb 

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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Speciella önskemål?
Tveka inte, kontakta oss!
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Ordförande har ordet
Jag får börja med att tacka för förtroendet 
att vara ordförande i klubben ett år till. Jag 
hoppas och tror att det blir ett bra år men 
inget är så bra att det inte kan bli bättre. 
 När våren kommer och kvällarna börjar bli 
ljusa vaknar definitivt min lust att träna 
hund. Även om jag är så lyckligt lottad att 
jag har kunnat inreda en egen liten trä-
ningslokal med acceptabel temperatur året 
runt så är det skönare att träna utomhus. 
Det gör jag gärna på klubben där man 
oftast träffar en massa trevliga klubbkompi-
sar som man kan ta en fika och ”tjôta” med 
när man har tränat klart. Brukshundklub-
barna runt om i landet är på det sättet ett 
fantastiskt koncept som vi ska vara rädda 
om. Men ... det är ingen självklarhet att vi 
har en fin gräsmatta att träna på eller en 
stuga att värma oss i. För det krävs mer än 
170,- om året per medlem. Alla som använ-
der klubben för egen träning måste också 
hjälpsas åt att hålla vår fina anläggning i 
trim och det finn flera sätta att göra det på.  
 170x170 är = 28.900.  
 170,- är så mycket av din medlemsavgift 
som går till klubben och vi är ca 170 med-
lemmar i klubben. 
 28.900,- är alltså ungefär vad klubben får 
in i medlemsavgifter varje år. Fundera en 
stund på t ex hur många fastighetsskötare 
du tror att vi kan anställa för den pengen, 
eller instruktörer, tävlingsfunktionärer, 
köksansvariga etc.  
 Har du funderat färdigt? Bra! Du får gärna 
skicka ett mail till ordforande@kindbk.com 
och tala om vad du kom fram till. 
 Resten av den medlemsavgift du betalar 
till SBK går faktiskt inte till oss i Kind 
BK – den går till SBK ”centralt”, dvs 
Svenska Brukshundklubbens kansli som har 
anställda med månadslön. I Kind BK har vi 
inga anställda, alls. 
 För att kunna driva anläggningen med allt 
vad det innebär av fastighetsunderhåll, el-
räkningar, gräsklippning, slamsugning mm 
krävs det alltså andra intäkter (även om vi 
fortfarande inte kommer att kunna anställa 
några personer på heltid). Vi måste t ex ha 
kurser, tävlingar, mentalbeskrivningar etc. 
Dels för att det är kul och utvecklande men 
även för att få in pengar.  
 Ta nu en titt i årsprogrammet på sidan 5 
i denna tidning och titta extra noga på de 
arrangemang som har fått en liten stjärna 
framför sig. Det är 16 funktionärskrävande, 
”officiella” arrangemang under året, och då 
är söktävlingen i mars (som ”kostade” ca 
18 funktionärer på själva tävlingsdagen + 
förberedelser) inte inräknad.   
 Vem ska göra allt detta då? Någon annan? 
Eller du? Eller vi, tillsammans?  
 Vi är (högt räknat) ca 40 personer som är 
aktiva som funktionärer i en eller annan 
form och då räknar jag allt från köksansva-
riga till domare, kommittéer och styrelse. 

Med 17 större arrangemang (förutom alla 
våra kurser) på ett år blir det en rätt hög 
arbetsbelastning på var och en, det förstår 
nog alla.
 Det är roligt att jobba ideellt och det ska 
det vara. Att vara engagerad, tillhöra ge-
menskapen och känna att man tillför något 
är bra och kul.  
 Tyvärr är gränsen ofta hårfin innan det 
istället blir en belastning. Om samma män-
niskor måste hjälpa till överallt och alltid är 
risken stor att de till sist lägger av helt. Om 
vi kan fördela arbetsuppgifterna på fler per-
soner än idag så minskar risken för att nå-
gon behöver hamna i det läget. Det är trots 
allt en hobby vi håller på med och ingen 
ska behöva riskera att må dåligt på grund 
av en för hög arbetsbörda. Ju fler vi är som 
delar på arbetsuppgifterna på klubben desto 
mindre risk är det att någon blir ”utbränd”. 
Jodå, det händer även i den ideella världen 
(tro mig, jag har varit där).    
 Vissa av oss har väldigt lätt för att säga 
”nej”. Andra har lika lätt för att säga ”ja”. 
Vissa har kanske för lätt, för både det ena 
och det andra. Nästa gång du blir tillfrågad 
om att hjälpa till med något; tänk ett varv 
till innan du säger ”nej”. Nästa gång någon 
ber om hjälp via Facebook; tänk ett varv 
till; ”jo men visst skulle väl jag... ” är en bra 
början och någon kommer bli väldigt glad 
för att du erbjöd dig att vara med, oavsett 
om det gäller att grilla hamburgare på en 
tävling, eller ta hand om en veckostädning 
i stugan eller slå upp utställningsringar. Det 
finns massor av arbetsuppgifter som inte 
kräver någon som helst hundkunskap.  
 Ni som säger ”ja” oftare än ni säger nej, ni 
som försöker, vill och ställer upp, ska veta 
att ni är guld värda för klubben. Stort tack 
till er!
 Hela det här, något röriga, resonemanget 
landar trots allt i vår anläggning. Utan 
stuga och appellplan – ingen klubb. An-
läggningen är allas ansvar – åtminstone om 
du utnyttjar den till annat än att gå kurs 
där ”planhyra” kan räknas som en del av 
kursavgiften.  
 En bra start på ditt nya liv som engagerad 
medlem (om du inte redan är det) är att 
delta på vårstädningen, 3 maj. Jag lovar att 
alla kan göra en insats! Läs mer om denna 
dag på sid. 5. 
 De som har huvudansvaret för anläggning-
en är vår stugkommitté. Den är i skriande 
behov av folk. Är du allmänt händig eller 
kanske har någon yrkeskunskap som kan 
komma klubben och anläggningen till 
nytta skulle vi vara mycket tacksamma för 
din hjälp! Du kanske har en partner med 
för mycket fritid och lite ”kli” i fingrarna? 
Prata i så fall med någon i styrelsen eller 
skicka ett mail till styrelse@kindbk.com. 
Alla erbjudanden och tips tas tacksamt 
emot. 
 
 

Något som det ibland muttras om på klub-
barna runt om i landet, och säkert även på 
vår klubb, är att man som ”ny” inte  
kommer in i gemenskapen. Vi som sitter i 
styrelsen, eller har andra förtroendeuppdrag 
inom klubben, tycker att det är jätteroligt 
när det dyker upp nya människor på klub-
ben, t ex på våra allmänna träningar, men 
... om vi är i full färd med att träna våra 
egna hundar måste vi ibland få en chans 
att koncentrera oss fullt ut på detta. Om vi 
inte hälsar eller erbjuder dig hjälp just då 
beror det troligen på att vi är i vår bubbla, 
med vår hund. Bästa sättet att komma in i 
gemenskapen är, som jag hoppas framgått 
ovan, att hjälpa till på våra arrangemang 
och komma på våra medlemsmöten.  
 Sedan sist har mitt eget hundliv utökats 
med en kelpievalp som i skrivande stund 
mest är en slyngel på nio månader, men 
det blir nog bra när det blir klart. Det 
är spännande med en ny ras och jag ser 
framtiden an med tillförsikt. Hans lilla 
storebror, terriern, är väl inte odelat förtjust 
i arrangemanget men han tar det ändå med 
fattning.  
 Storebror har för övrigt gått kurs i den nya 
sporten ”nosework” under våren. Detta 
är ingen verksamhet vi har inom SBK än, 
men det kanske kommer. I det fallet har jag 
alltså varit hänvisad till en privat aktör. När 
man betalar fakturan för en privat kurs blir 
man extra medveten om hur förmånligt 
det är att ha tillgång till kursverksamheten 
inom SBK som hamnar i en helt annan 
prisklass – just för att vi är en ideell fören-
ing med ideellt jobbande instruktörer. Nå-
got vi måste vara rädda om! En kursavgift 
till en privat aktör ger inte heller tillgång 
till träningsplan, stuga och träningskamra-
ter. Fundera lite på det – om du vill ha kvar 
brukshundklubbarna, och i synnerhet Kind 
BK, som koncept.   
 När detta skrivs pågår en grundutbildning 
av instruktörer. Dessa ska sedan specialisera 
sig med olika inriktningar. När de är klara, 
någon gång under hösten eller nästa år, 
ser vi fram emot att kunna erbjuda ännu 
flera kurser. Jag önskar stort lycka till med 
utbildningen och valet av inriktning. 
                                           Lotta Hägglund 
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Styrelsen 2015
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 
Suppleant 1  Raija Svensson  073-709 76 72
Suppleant 2  Caroline Gustafson-Andin 076-814 27 99

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

Valberedning
Jessica Lidén 070-209 71 93 (sk)
Therese Ekström 070-556 49 02 
Monica Schultz 070-671 57 74 

 

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
Cecilia Rydäng (sk) 
070 – 336 44 84
 
Stugkommitté 
stuga@kindbk.com
Reidar Gröndahl (sk)
070-551 76 02
 
 
 

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 Gustafson-Andin (sk) 
072-739 10 41
Lägerkommitté
lager@kindbk.com
Anna Gustafsson (sk) 
070-626 36 41
 
RUS 
rus@kindbk.com
Teresia Persson(sk) 
070-655 67 87

 

Kommittéer

STYRELSEN 2015 Fr v: Caroline Gustafson-Andin, Lotta Hägglund,  Reidar Gröndahl, Sofia Persson, Merja Johansson,  Raija Svensson och Anna Gustafsson

Här redovisas bara sammankallande i varje kommitté.  
Fullständiga uppgifter hittar du på hemsidan.
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Årsprogram 2015 
Fler aktiviteter kan tillkomma. Håll utkik i kalendern på hemsidan. 

APRIL
3 *Tävling, rallylydnad 
7 Medlemsmöte 
11 *MH (kennel) 
16 Föreläsning, tävlingspsykologi 
26 *Tävling, apellklass 

MAJ
1-2 Klubben uthyrd 
3 *Vårstädning 
5 Medlemsmöte 
9-10 Klubben uthyrd 
23 *MH 
24 *Tävling, spår elit 
31 *Inofficiell utställning

JUNI
14 *Tävling, agility 
24-26 SM lydnad & rally , Eskilstuna 
26-28 SM, agility, Linköping 
26 *Tävling, lydnad (kväll) 

JULI
18-24 *Läger

AUGUSTI
4 Medlemsmöte 
15 *Hundens Dag 
19  KM agility (kväll) 
30 *Tävling, agility 
28-30 SM Bruks & IPO, Malmö 

SEPTEMBER
1 Medlemsmöte 
13 *Spår, lkl-hkl 
19 *MH (Bokad av kennel) 
20 *MH 

OKTOBER
4 *Tävl, skydd, lkl-elit 
6 Medlemsmöte 
 

3 Medlemsmöte 
7 KM i lydnad & rallylydnad 
8 KM i bruks 

NOVEMBER

1 Medlemsmöte 

DECEMBER

FEBRUARI 2016
Årsmöte – separat kallelse skickas ut

MARS 2016

1 Medlemsmöte 

Alla tisdagar är är det allmän träning – för alla som vill. Under vår & höst finns värd på plats!

APRIL 2016

5 Medlemsmöte 

a
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V:a Järnvägsgatan 12, Limmared, Fax 0325-61 80 99, www.elarssonsbygg.se

Byggnadsentreprenader

B
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SSFD 
Söndag 3/5 kl 10.00 

Stora Städ och Fixar-dagen  
infaller i år den 3 maj. Vi städar

och fixar både inne och ute på klubben. 
 

Alla kan bidra med något! Är du lycklig 
ägare till en kratta, högtryckstvätt, röjsåg 
eller något annat du tror kan komma till  
användning får du gärna ta med dig det.  

Annars kommer du som du är. ;-) 
Klubben bjuder på fika och lunch!

VÄLKOMMEN!

Junimötet... 
...och våra andra möten 

Enligt beslut på årsmötet har vi fr o m i år inget  
månadsmöte i juni. Vi hoppas att minskningen av  

antalet möten kan öka närvaron på de möten 
som är kvar, dvs mars, april, maj, augusti, 

september, oktober, november och december.  
 

Våra månadsmöten är viktiga och ett måste  
för klubbens utveckling och överlevnad.  

Det är där alla viktiga beslut fattas.  
 

Mötena är till för ALLA medlemmar och 
vi hälsar dig hjärtligt välkommen!  



6

Att gå kurs och  
hålla kurs! Av Merja Johansson

När jag i mitten av 80-talet gick min 
första kurs på brukshundklubben 
blev jag inte speciellt imponerad. 
”Ranta runt ringen” med 12-15 
andra deltagare var inte särskilt roligt 
varken för mig eller hunden. Men hur 
det nu var så gav jag det hela en chans 
till. Och när jag lyckades komma med 
på en spårkurs förstod jag plötsligt 
vad hela idén med hundträning var, 
för det här var roligt! Och det blev 
många fler kurser och läger runt om 
i landet.
 
När jag hållit på några år blev jag tillfrå-
gad om att vara hjälpare på kurs, vilket 
senare ledde till att jag fick chansen att 
utbilda mig till instruktör. Något jag 
aldrig ångrat. För när jag väl hållit min 
första egna kurs var jag helt fast i det 
här med utbildning!
 
Så det har blivit många kurser, från 
valpkurser till rena tävlingskurser. En 
fantastisk möjlighet att få träffa många 
härliga hundar och deras ägare. Få vara 
med och vägleda ägarna till kontakt och 
ett bra samarbete med hunden.
 
Att sedan en och annan blivit rejält fast 
för det här med hundträning och kom-

mit ut på tävlingsbanorna är ju fantas-
tiskt roligt. Och att flera återkommit 
med både sin andra och tredje hund 
måste väl betyda att dom haft nytta av 

sina tidigare kurser?
 
När jag för några år 
sedan stog med en 
pensionärshund som 
inte riktigt ville bli 
pensionär var jag ju 
tvungen och hitta en 
vettig sysselsättning 
åt oss.Valet föll på 
rallylydnad. Jag kunde 
ju inget om rally så då 
blev det till och hitta 
en utbildning. Det 
här var innan rallyn 
var en officiell gren så 
det var inte helt lätt. 
Men till slut blev det 
napp vilket ledde till 
en rallyinstruktörsut-
bildning.
 
När sedan rallyn 
blev officiell kunde 
väl ingen ana hur 
många tävlingssugna 
hundägare det fanns.

Så det har blivit många rallykurser dom 
senaste åren. Eftersom rallyn inte är lika 
strikt som den traditionella lydnaden 
passar den så många fler. I rallyn finns 
ju också en glädje som syns.
 
Vid varje kursstart, oavsett vilken kurs 
det gäller, är det lika spännande varje 
gång. Hur blir denna kurs, vilken rikt-
ning ska vi gå? Även om kursplanen är 
den samma är ju deltagarna nya och 
det är ju de som styr hur det ska bli. Så 
ingen kurs är ju lik den andra egentli-
gen. Något jag aldrig tröttnar på, lika 
roligt år efter år.
 
Och nu när jag efter rasbyte inte längre 
har en ren brukshund vill jag ju testa 
lite andra aktiviteter. Nosarbete är ju 
viktigt för varje hund tycker jag, men 
det måste ju inte vara skogen som 
gäller. Så nu ska lappisen och jag testa 
K9Nosework till våren! Något helt nytt 
för mig, ska bli spännande.
 
Så visst är det fantastiskt med kursverk-
samhet !

Finn har mycket att se 
fram emot.
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En Kindstomtes betraktelser Av Emelie 

Wickström

Det finns säkert en och annan som 
läst på Svenska Brukshundklubbens 
hemsida ”att som medlem i SBK får du 
och din hund tillgång till hundkurser, ut-
bildningar, träningsytor, träningsgrupper, 
prov & tävlingar, utställningar, mental-
beskrivningar och mycket annat.” Som 
Kindstomte kan jag intyga att så också 
är fallet men något vi inte får glömma 
är all ideell KRAFT som ligger bakom 
dessa möjligheter. För det är energi och 
engagemang från Kindstomtar! ..och 
ibland blod, svett och tårar. Det här är 
en hyllning till alla underbara klubb-
medlemmar som ställer upp ideellt för 
vår klubb!
Vad skulle vår anläggning, Kind BK, 
med parkering, stor träningsplan och 
stuga vara utan Kindstomtar. Hur 
skulle det se ut om ingen städade både 
ute och inne, ordnade med gräsklipp-
ning, ringde slamsugning, lagade saker, 
snickrade, målade? Som tomte vill man 
ju se till sin ”gård” och för att klubben 
ska skötas om på ett bra sätt behöver vi 
Kindstomtar ibland plocka fram våra 
övernaturliga krafter. För vem gillar att 
putsa fönster liksom..

Utan Kindstomtar skulle det inte ord-
nas några kurser. Ingen skulle planera 
kursutbudet för säsongen, hålla kontakt 

med studiefrämjandet, fixa instruktörs-
Kindstomtar, lägga upp information på 
hemsidan och ta emot kursanmälning-
ar. Vad skulle klubben vara utan kurser?

Kring kurser och annat som sker på 
klubben finns också köket. Köket höjer 
trivselfaktorn på klubben både vid 
träningar, kurstillfällen, och tävlingar. 
Vad vore köket utan Kindstomtar som 
gör inköpslistor, åker och handlar, gör 
köksschema, planerar och lagar mat på 
tävlingar? Ett tomt(-e fritt) kök är inget 
kök.
När man ska tävla går man vanligtvis 
in på SBK tävling för att leta upp ett 
datum i lämplig gren och klass. Fanns 
det inga klubbtomtar hade det inte fun-
nits några tävlingar att välja på. Många 
Kindstomtar, tro det eller ej, har egen 
hund och far land och rike runt för 
att tävla och trots uppbokad kalender 
hjälper de till när det är dags för klub-
ben att ordna tävling. (Ja, ibland undrar 
man om det är frågan om tomtar på 
loftet.) För om inte Kinds BK fixar 
tävlingar kan vi knappast räkna med att 
någon annan klubb gör det heller. Un-
derbara Kinds-tomtar, sug i er all posi-
tiv feedback vi får om bra arrangerade 
evanemang med allt från bruks, lydnad, 
agility, utställning, rally och mh. För vi 

är bra och många tävlingsekipage åker 
gärna till Kind.
 
Så nu så ska jag avslöja en liten hem-
lighet.. Som medlem i Kinds BK 
ingår inte bara tillgång till stuga, plan, 
träningsmaterial, möjlighet att gå kurs 
eller vidareutbilda sig, nya tränings-
kamrater och annat. Det ingår också 
övernaturliga krafter – Kindstomte-
krafter! Vissa har förmågan att känna 
av fenomenet direkt. En del behöver 
lite tid och träning innan de vågar 
testa. Många känner sig dock osäkra 
och vågar inte lita på sin intuition. Så 
nu när ni vet att jag vet, våga plocka 
fram Kindstomten i dig. Ni behövs och 
tillsammans gör vi Kinds BK till den 
bästa klubben!

Ps: Kindstomtarna brukar träffas på 
månadsmöte första tisdagen varje må-
nad kl 19.00 (utom i januari, februari, 
juni och juli) om du vill träffa andra 
med övernaturliga krafter. Innan mötet 
finns det tid för träning på planen eller 
lite tjöt på altanen. DS.

Tomte
Tomten var en slags skuggbonde med övernaturliga krafter som såg till att gården hade lycka med sig. Det var viktigt att 
hålla sig väl och inte förarga tomten på något sätt. Tomten hade ett vresigt temperament och kunde hämnas om man exem-
pelvis misskötte djuren eller behandlade tomten respektlöst. Man kan även använda ordet tomte i överförd bemärkelse. 
Någon som utför många sysslor på ett företag kan uppskattande kallas för företagets hustomte. En person med helskägg 
kan också skämtsamt kallas tomte. Ordet tomte kan ibland även användas nedsättande om någon person med avvikande 
beteende. Uttrycket ha tomtar på loftet betyder att inte vara riktigt klok. (Källa: Wikipedia.)
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Hinnareds XmanÅrets brukshund 2014 
Torbjörn Johnsson & Hinnareds X-man

Hinnareds XmanÅrets lydnadshund 2014 
Emelie Wickström & Eye Dog Glen Keith (Ki)

Årets agilityhund 2014 
Emelie Wickström & Eye Dog Glen Keith (Ki)

Årets rallylydnadshund 2014 
Camilla Nilsson & Leringens Ice Miira (Like)
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Söndag 24/8
Låg jag i min underbart sköna soffa efter att ha tillbringat hel-
gen i goda vänners lag. Jag var kanske lite trött och möjligtvis 
hade jag en nästan uppäten pizza bredvid mig men det är 
inte riktigt säkert. Mitt nya nyttiga liv hade säkert börjat eller 
kanske just avslutats och då äter man inte pizza, men detta 
sker så ofta så jag vet aldrig när mitt liv börjar eller avslutas. 
Kk tillbaka till historian.  
 
Då, när jag hade slumrat till en smula, ringer telefonen.  
I mitt omtöcknande tillstånd förstår jag att det är Torbjörn 
som ringer. Han svamlar något om sjukhus, dåligt ben och 
ett bruks-SM i spår som kommer att ske i Nynäshamn nästa 
helg. Jag tror att han vill att jag skall tävla hans hund om 
han fortfarande är dålig o inte kan tävla. Jag sa nog, efter lite 
tankeverksamhet med betoning på lite, ja till detta. Ni som 
känner Torbjörn vet att envisare människa finns inte och att 
inte tävla SM för typ 20:e gången i rad finns inte på kartan 
för hans del så mitt ja-sägande kändes inte ens jobbigt. Inte 
en risk att jag skulle behöva köra hans hund och förresten 
skulle jag jobba så det hade inte funkat ändå. Jag bytte sida på 
min överkörda kropp och slumrade lugnt vidare.

Måndag 25/8 
Då jag har ett mycket ansträngande arbete (lärare) så fick jag 
efter mycket organiserande ett litet tillfälle efter lunch att gå 
in på SM sidan för 2014 för att se var Nynäshamn låg någon-
stans, även om det inte spelade någon roll eftersom jag ändå 
inte skulle dit. För säkerhets skull går jag in på startlistorna. 
Där ser jag, på listan över deltagarna i spårhundsgruppen, en 
fruktansvärd sak. Hjärtat slutade att slå för en lång stund och 
det kändes som om jag skulle vomera. För er som inte vet vad 
det betyder, inklusive mig själv, (försökte här slänga mig med 
ett finare ord) så betyder det SPY.  
 
”BIRGITTA BACKSTAD ersätter Torbjörn Johnsson och kom-
mer att tävla spår 2014 i Nynäshamn med Hinnareds X-man.” 
Det är verklighet, det är på riktigt! Vad gör jag nu?  
Ringer direkt Tobbe och kollar läget. Ser inte så bra ut, fort-
farande på sjukhus. Lugn nu Mållan, bara lugn, det är många 
dagar kvar till fredag. I alla fall fyra. Ok, vad gör jag, har jag 
lovat att köra hunden så har jag lovat och chansen att Tobbe 
kommer att bli frisk finns fortfarande. Jag sätter mig ner och 
gör en kort genomgång av veckans schema.

1. Kan inte fråga chefen om ledigt än, tänk om jag inte får 
ledigt, vad gör jag då? 

2. Ska åka på utbildning till Linköping och bo på vandrarhem 
tisdag - onsdag , ingenting att göra något åt, måste genom-
föras. 

3. Är visst hundvakt åt Semlan hela veckan. Det är mina för-
äldrars turkiska strandhund med oanade kvalifikationer som 
bevakningshund. Hon är sju sorters blandrashund som jag i 
något av mina tidigare omtöcknade tillstånd varit med och 

skapat. Ja, jag var inte med vid själva görandet 
men gav glatt goda råd angående avels- 
planeringen. Vad gör man inte för att kunna ge sina föräldrar 
en julklapp? Ja, ja det var inte så smart men berätta det inte 
för någon. Semlan måste med på en eventuell SM-resa.

4. Cvick kan inte åka med på en SM-resa. Han skulle kunna 
distrahera mig i mina tappra koncentrationsförsök inför täv-
lingen plus att han skulle försöka äta upp X och det vore inte 
så bra för vem skulle jag tävla med då, och tänk vad Tobbe 
hade blivit tjurig. 

5. Ska man inte träna lite inför ett SM? Genomarbetad är han 
men ska man inte vara ett team? 

6. Var i helskotta ligger Nynäshamn och var bor man?

På punkt 1 svarar jag; skjut på det. På punkt 2, 3 och 4 svarar 
jag, X o Selma får åka med till Linköping och Cvick får åka 
till sin hundvakt ( kostade mig några flaskor vin, det var lite 
kort varsel tyckte hon lite surt). På punkt 5 svarar jag; inte för 
mycket och slutligen på punkt 6 så är svaret; medtag en karta.
Har ingen gps och vet inte heller hur de funkar. Let the play 
begin, det ska föreställa engelska och betyder nu kör vi.

Har en ganska kort men intressant diskussion med Tobbe på 
måndag om kommandon och sådana där småpetitesser som 
kan vara bra inför lydnaden, har gått ett fritt följ med  
X tidigare och det kändes bra så lydnaden blir nog inga pro-
blem ;). Lämnade Cvick på måndagskvällen.

Tisdag 26/8
Åkte jag och Semlan och hämtade X på morgon för att åka 
till Linköping och där väntade ett boende på ett vandrarhem. 
På kvällen tvingade jag en icke hundintresserad utbildnings-
kollega att filma mig och X när vi körde igenom lydnadspro-
grammet på ett friluftsområde. Att det kom lite promenerare 
mitt i inkallningen såg jag som positivt och framförallt 
tyckte X att det var kul. Pigg och glad med inte helt korrekta 
utförande men som sagt var inga problem det är ju flera dagar 
kvar... Stege, hopp och sådana små petitesser som grupp i 
framåtsändandet får vi ta på SM.

Vill bara meddela att vi sov gott alla tre på vandrarhemmet. 
 
Onsdag 27/8
Hemfärd från Linköping. På vägen hem ringde jag till min 
vän, spårnörden Gunnel Hjort, och sa till henne att jag nog 
måste gå något spår, började faktiskt bli lite nervös. Som den 
snälla människa hon är så fixade hon till några spårupptag 
så på vägen hem stannade jag till i Limmared för den tänkta 
spårträningen.

 
 

SM 2014, en vecka i dimmans tecken
Av Mållan 

Backstad

Forts. nästa uppslag
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Vill bara informera de eventuella läsarna om 
att Tobbe och X ibland har problem med 
bakspår och att han jobbat en hel del med 
detta. OK, tillbaka till situationen. X travar 
målmedvetet ut, finner spåret och gör efter 
lite strul ett klockrent bakspår. Jag vet inte 
om detta. Gunnel  
ropar ”bakspår” och jag kallar glatt tillbaka 
X och säger spår varav hunden stannar 
och står så stilla som bara en bc kan göra 
(fastfrusen) i spårets rätta riktning och bara 
står. Jag kommenderar igen lite glatt ”spår”. 
Inget händer. Jag tar något steg fram och 
fortfarande har jag en tiltad bc i linan. Jag 
tittat lite desperat mot Gunnel och hon bara 
rycker på axlarna och ser även hon mycket 
konfunderad ut. Till sist ropar jag; ”va fan 
ska jag göra?”, Till svar får jag; ”Inte vet jag, 
du har ju haft sådana där konstiga hundar 
innan, inte jag.” Menar hon att Sudden var 
en konstig hund? (Min gamle trotjänare som 
var BC och ok då ganska konstig. Kan inte 
ha berott på den inkompetenta föraren, nej 
då. Ok, nu tillbaka).

Jag får på något sätt igång X men det var inget bra spår och 
självförtroendet kanske inte var på topp. Tobbe, tänk om 
jag inte kommer ur rutan – mardrömstankar. Åker hem och 
ringer givetvis Tobbe för sjuttielfte gången och han säger att 
han får lämna sjukhuset i morgon. Jag jublar inombords och 
fåglarna kvittrar. Känner mig för en mycket kort sekund eufo-
risk tills han säger; ”men jag kommer inte kunna köra något 
SM”. Upp som en sol ner som en pannkaka. Men nu säger 
denne mycket envetne man - jag kan gå ut några spårupptag 
till dig i morgon innan du åker. Vad säger man?

Torsdag 28/8 
Har fått ledigt från jobbet, fick prata ganska länge om vikten 
av att ställa upp för vänner, kompetensutveckling för mig 
själv, mina lektioner tar mina kollegor osv. Lite jobbigt var 
det men nu var den lilla petitessen löst. Skönt! Hade varit lite 
jobbigt om det inte hade funkat.

Drog iväg till Tobbe för att hämta mitt boende under hel-
gen, Tobbes husvagn. På vägen dit hade Tobbe fått lämna 
sjukhuset och ganska likt en sårad Quasimodo (ringaren från 
Notre- Dame, ni vet han som gick lite framåtlutad, nu har 
Torbjörn inte någon puckel men lite likt var det, tillbaka till 
historian) gick han ut tre spårupptag åt mig o dessa gick bra. 
Yes! Inte konstigt att han varit med på så många SM, envis 
som synden, och det var tur för mig för det kändes otroligt 
mycket bättre med dessa spårupptag i ryggen. Vill säga så här 
i efterhand att hade jag inte fått denna hjälp så hade det nog 
inte gått så bra.

Nu iväg. Torbjörn visade ut riktningen och sex timmar senare 
står jag på campingen.

 

Fredag 29/8
Nu är vi på gång. Upprop o besiktning gick bra förutom 
att de ropade ut att Barbro Backman från Kind BK och X 
skulle komma fram o dra en lott. Vill bara tala om att det står 
fortfarande Birgitta Backman på SM sidan, men man får vara 
glad för att förnamnet är ändrat ;). Hamnade i gruppen som 
skulle börja med uppletandet och sen spår o sist lydnaden;  
nummerlapp 128.
Hejjarklacken med Anna och Gunnel hade också anlänt.

Platsliggning på kvällen – full pott, nu kör vi så det ryker.
 
Lördag 30/8 
Vad säger man om uppletandet, denna underbara hund som 
jag aldrig kört ett uppletande med i hela mitt liv går in och 
plockar alla fyra föremålen. Känslan när jag står där o skall 
göra första skicket är obeskrivlig – antingen så går han ut och 
då är det inga problem eller så står han kvar och då har vi 
problem, men han bara gick. De neddragen han fick var rena 
misstag som jag gjorde men skit samma 4 inne, tjoho! 
 
Nu sitter jag tillsammans i goda vänners lag o väntar på att 
klockan skall bli ett då det är samling för utfärd till spåren. 
Vi slöar lite och efter en stund säger Gunnel (hon skulle som 
spårguru följa med ut till spåret för peppning, gick ju bra 
förra gången); ”vad är klockan?” ”Ett” säger jag och sitter 
lugnt kvar i stolen. Gunnel sitter också lugnt kvar och sen 
säger hon efter en liten stund; ”vad sa du?” ”Ett” upprepar jag 
igen och då inser vi båda två vad som håller på att hända.   
 
Samlingen var nämligen... ja vad tror ni, klockan ett! Som ett 
tjohu studsar vi upp, grejerna flyger, hunden kastas in i bak-
luckan, selen var är den, och min väst men va faan, kör. Som 
ett blått streck flög Tobbes Volvo ut från campingen studsan-
des över groparna och de andra boende blängde illa. Men vi 
hann och även om entrén var något indiskret så låtsades vi ha 
full koll på läget då vi gick ur bilen för att anmäla mig. Då

Den enda kända bilden på Mållan & X från tävlingarna –  
tagen från livesändningarna på nätet.
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var pulsen som högst under hela helgen, tänk om jag missat 
spåret! Tror inte Tobbe skulle ha varit så imponerad av mig 
då. Inte jag själv heller förresten. 
 
Spårupptaget var svårt, in en bit i skogen i en svacka. Det 
blev bakspår men jag gjorde som Tobbe sagt så vi kom iväg 
fast med bakspår. Tobbe och jag tränar spår på samma sätt så 
jag kände igen spårsättet på X och kände mig efter några 100 
m ganska säker på honom. Påminde mig verkligen om min 
gamle Sudden i spårsättet. Låt hunden verkligen visa dig var 
spåret går så går det bra. X går ganska sakta och på ett ställe 
hittade han två apporter med bara 10 meters mellanrum 
och då blev jag jätteglad och släppte koncentrationen för ett 
ögonblick. Detta räckte för där missade han en apport. De 
hade lagt 3 st. på rad, intressant och kul. Det visade sig att 
de gjort det på alla spåren. Vi kom i mål med en minut till 
godo och där stod Gunnel med nästan sönderbitna naglar och 
undrade varför det tog så lång tid men jag svarade bara att ”är 
det några problem? Vi hann ju ;)”. Det var verkligen skönt att 
vi klarade oss. Det var ett ”svårt” spår och det visade sig att 
spåren verkligen var utslagsgivande, 12 av 30 bröt på spåret. 
Men inte vi inte.  
 
Vill bara informera alla som känner mig att lördagskvällen var 
en av de lugnaste lördagarna på mycket länge, det ni.  
 
Söndag 31/8
Stora lydnadsdagen. Planerna var i mitt tycke jättefina med 
konstgräs och även en möjlighet att titta på webb-tv:n för de 
som inte kunde vara där. Jag låg nog på 13:e plats efter lörda-
gen så jag gick ut ganska tidigt eftersom det bara var 18 kvar 
efter lördagen (tror jag). Vår lydnad, min och X, var en kul 
uppgift. Han var taggad, lite för taggad kanske då han gick 
på tävlingsledarens kommandon i vissa fall. Vi hade även en 
del andra missar men vi hade kul och jag tror och hoppas att 
det syntes. Jag gjorde i alla fall så gott jag kunde och försökte 
hålla ihop oss som en enhet. 

Vi slutade på en 13:e plats av 30 st. i spårhundsgruppen och 
det är jag stolt över. Det visar också hur Torbjörn har lyckats 
med att få fram en genomarbetad hund som klarar av att 
komma i övre hälften av startfältet på SM med en förare som 
inte kört igenom ett helt lydnadsprogram eller gått ett spår 
med hunden. 

Återigen tack Torbjörn för att jag fick förmånen att starta din 
hund i SM 2014 och tack X, du är en underbar hund!

Ps. Var tvungen att gå in på SM-sidan för att återigen titta på 
inspelningarna från lydnaden. De ligger fortfarande kvar och 
när jag gör detta så ler jag med hela kroppen, hur man nu gör 
det? DS.

 

KM 2015 
 

Agility 19 augusti 
(kväll) 

 
Lydnad & rally 
7 november

 
Bruks 8 november

Boka in dessa  
dagar redan nu! 

Inofficiell 
utställning 

31/5 
för alla SKK-raser. 

 
Domare:  

Marie Ljungqvist  
och Markus Gisslén 

 
Sista anmälningsdag 

10/5. 
För mer info se 

www.kindbk.com
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Tyvärr har den utlovade texten om vår 
trevliga helg i december, när vi tränade spår, 
sök och lydnad i Åkulla Bokskogar, inte 
kommit in så det blir bara ett litet bild-
collage. 
 
Foto: Lotta Hägglund

Utvecklingshelg på Åkulla
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Att ändra ett beteende är inte lätt. Vi köpte Nova  när hon var ett 
år gammal.  En tjej med mycket energi och ett enormt behov av 
närhet. 
 
Jag kunde inte så mycket om hundar men som tur är hade jag Raija 
(min räddande ängel som efter lärt känna Nova alltid trott på oss 
när jag har tvivlat) som hjälpte mig att börja aktivera Nova. Allt 
ifrån spår, uppletande och budföringar till kontaktövningar men jag 
drog mig alltid för lydnaden. Där visste jag att allt det vi inte kunde 
skulle ”synas” och socialiseringen skulle sättas på prov. Jag visste 
att jag skulle behöva utsätta mig själv att släppa kontrollen för att 
lita på min hund och det kändes som om jag inte hade en blekaste 
aning om vad jag höll på med.  

Vi började lite försiktigt med lydnaden i våras (med mål att tävla) 
och jag började ta tag i den sociala biten ordentligt (vi har fortfaran-
de mycket kvar). I höstas gick vi vår första kurs, tävlingslydnad för 
Camilla och Helén, även de underbara människor som inte dömt 
oss för hur vi är utan för vår kapacitet.  

Den 25 oktober klockan 09.00 står vi på Kind bk, vi ska vara med 
på vår första tävling. Vad hade jag gett mig in på?  

Jag hade bestämt mig för att inte vara med på platsläggningen så 
det lugnade mig lite men när det sen var dags för att gå in på plan 
för tandvisningen tror jag att min puls låg på 200 slag, jag var totalt 
livrädd för vad som skulle hända. Någonstans i huvudet fanns mina 
förutfattade meningar om vad jag trodde att andra tyckte om Nova 
och om mig. 

När det sen var min tur för resterande moment var jag så jäkla 
nervös, fokuserad och allting på en och samma gång så jag glömde 
bort publiken och allting annat runt omkring. Även fast jag var så 
himla nervös hade jag så enormt roligt. För att inte tala om känslan 
när vi var klara. Jag kunde inte sluta le. En ordentlig skjuts för själv-
förtroendet. Även fast vi ”bara” fick 97,5 poäng (mitt mål var 100) 
var och är jag så glad och framförallt stolt att jag vågade. Det gjorde 
inget att jag tog i henne under ställandet eller att hon inte lade sig 
direkt under läggandet. Vi hade klarat oss igenom vår första tävling 
och nu vet jag precis vad jag måste jobba mer med till nästa gång 
det blir dags för tävling. För fler kommer det bli med förhoppnings-
vis förbättrade resultat och mindre nervös matte!

Vägen till min första tävling Av Michaela 

Andersson
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Klubbmästerskap i bruks 2014

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

Klubbmästerskap i rallylydnad 2014

Fr v Sofia & Spike – klubbmästare, Tanja & Benji (2),  
Sussie & Issis (3), Sussie & Fame (4) och Sussie & Enya (5).

Klubbmästerskap  
i agility 2014

Fr v Carl-Mikael ”Lalle” & Tia (2), 
Emelie & Ki – klubbmästare,  

Emelie & Nova (3) 
Marianne & Ville (4) ej på bild 

Tina & Emmy (5) ej på bild

Fr v Emelie & Ki – klubbmästare, Sofia & Spike (2),  
Frida & Vinna (3), Sussie & Fame (4) och Lina och Buttrix (5).

Klubbmästerskap i lydnad 2014  
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Nosarbete – den korta versionen Av Lotta  

Hägglund

Sedan jag gick med i SBK, i början av 90-talet, har det  tillkommit flera olika grenar och det finns idag många medlem-
mar som tränar för fullt med sina hundar men aldrig har varit i närheten av de grenar som ursprungligen fanns inom 
brukshundklubben. Att hundens nos är ett fantastiskt organ och hundens viktigaste sinne hoppas jag alla vet. Att se sin 
hund jobba med nosen är oerhört fascinerande och det borde vara varje hunds rättighet att få göra detta i någon form, 
även om det inte är med målet att tävla. Dock råder det ibland en viss förvirring angående några, inom SBK, grundläg-
gande begrepp. Här kommer därför ett litet försök att på ett enkelt och kortfattat sätt reda ut begreppen (och skillna-
derna) när det gäller våra vanligaste former av nosarbete. I samtliga tävlingsgrenar ingår även lydnad. 

Spår
Hunden följer ett ”spår” där en människa har gått. Den använ-
der sig dels av vittring (doft) som människan lämnat efter sig på 
olika sätt och vid spårning i terräng sannolikt även av vittring 
från krossade växtdelar, insekter etc. På tävling är spåren mellan 
(ca) 45 minuter och två timmar gamla och upp till 1500 meter 
långa. Inom våra tävlingsgrenar går de alltid i skog eller på 
åker-/ängsmark. Hunden skall markera ett antal föremål (pin-
nar) i spåret som man som förare samlar ihop och tar med sig. 
Vilket väder som råder (regn, vind, frost, torka etc.) påverkar 
hur svårt det är för hunden att följa spåret. Som förare har man 
på tävling ingen aning om var spåret går (utom i starten) utan 
måste lita helt på hunden. På träning kan man lägga sina egna 
spår. Hunden har sele och lina när den spårar. 
 Spår är en egen tävlingsgren men ingår även som ett delmoment 
i  grenen skydd.  I tävlingsgrenen rapport spårar hunden också, 
men då fritt, utan sele och lina och utan förare.

Uppletande
Hunden ska markera och apportera föremål (vantar,  
plånböcker, skinnbitar och liknande) med doft av männis-
ka (och hund, om flera hundar använder samma föremål). 
Naturligtvis har föremålen en egen doft också. Området 
har en osynlig gräns som också utgörs av människovitt-
ring, från dem som placerat ut föremålen. Man går mer 
runt i rutan (det kallas att man ”vallar”) än vad som krävs 
för att placera ut föremålen för att hunden inte ska kunna 
spåra sig fram till dem. Här är det doften från föremålen 
som hunden ska fånga i luften och vindriktningen är där-
för en viktig faktor. Föremålen ska avlämnas hos föraren. 
Hunden skall bära tjänstetecken (se bild nedan) men job-
bar utan koppel eller lina. 
 På tävling är området (rutan) 50x50 meter och antalet 
föremål som skall hittas är tre eller fyra beroende på klass. 
Momentet är en del i alla fyra bruksgrenarna (spår, sök, 
rapport och skydd) i högre klass och elit. 

Sök
Hunden ska hitta människor som är mer eller mindre 
gömda i skogen genom att, med hjälp av vinden, fånga 
upp direktvittring (doft) från människan. Vittringen 
utgörs av många delar, t ex utandningsluft, svett, normala 
kroppsdofter etc. När hunden har hittat en människa  
(figurant) skall den tala om detta för föraren, som finns 
kvar på stigen mitt i sökområdet. Markeringen kan ske an-
tingen genom att hunden stannar kvar och skäller tills fö-
raren kommer fram eller genom att hunden tar en ”rulle” 
(som hänger runt halsen) i munnen och springer tillbaks 
till föraren som sedan följer med hunden ut till figuranten. 
Hunden skall bära tjänstecken (se bild) och jobbar utan 
koppel eller lina när den söker efter figuranterna.  
 Sök är en egen tävlingsgren. Området som skall sökas 
igenom är 50-300 meter långt (beroende på klass) och 100 
meter brett. Sökarbete ingår även som en del i skyddsgre-
nen men är då lite annorlunda utformat.



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

www.kindbk.com

Inbjudan till 
Kindslägret 2015
Lördag 18 juli - fredag 24 juli

Skydd • Spår • Sök

HUNDENS DAG 
15 augusti på Kind BK 

Uppvisningar, prova på mm. 
För fullständigt program och mer information –   
håll utkik på hemsidan och i Facebook-gruppen 

när det närmar sig.


