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Infokommitténs rader
Ännu en gång har vi fått ihop material till en tidning. Roligt! Och min ”skrapa” i förra 
årets nummer verkar ha haft en viss effekt för den här gången kom nästan allt material i tid. 
Tack! Ett extra tack till Monica Broman som snabbt skrev ihop ett intressant litet reportage 
om terapihundsverksamheten när det helt plötsligt, av olika orsaker, fanns en ledig sida.  
 
Ibland undrar man kanske lite vad det är för mening med att, i dagens digitala värld, ha 
en tryckt tidning. Jag kan väl erkänna att även jag undrar ibland, framför allt eftersom det 
är lite pyssel med att få ihop den. Den kostar ju dessutom pengar att trycka och skicka ut. 
Jag tycker ändå att det är värt jobbet (och pengarna) för det är något speciellt med en fysisk 
trycksak, att hålla i handen och bläddra i. Dessutom är det ju en dokumentation av året 
som gått och ett litet ”uppslagsverk” inför året som kommer även om några månader redan 
har förflutit när den kommer ut (vilket har att göra med att uppgifter om styrelsen och 
kommittéerna ska vara med). 
 
Facebook tar över mer och mer av informationsspridningen och är ett mycket effektivt verk-
tyg när det gäller aktiviteter och annan information som behöver komma ut till medlem-
marna fort. Min önskan är att kommittéerna (och även andra) nyttjar detta effektiva verk-
tyg i högre grad. Snabbt, enkelt, gratis och med stor spridning – bättre blir det nog inte. ;-) 
 
Nyhetsbrevet finns också att tillgå om någon önskar sprida information till medlemmarna. 
Dock syns det i statistiken att detta inte är lika effektivt (alltså inte nås av lika många) som 
inläggen i gruppen på Facebook. Vill man ändå ha ut något via ett nyhetsbrev så är man 
välkommen att kontakta infokommittén via info@kindbk.com så ordnar vi det. 
 
Hemsidan är också något som berör alla kommittéer. Det finns ingen möjlighet för info-
kommittén att hålla ordning på alla ”undersidor” och fylla dem med relevant innehåll. Varje 
kommitté måste själva hålla uppsikt över ”sina” sidor och kontrollera att det som står där är 
aktuellt och vid behov meddela ändringar till infokommittén. 
 
Infokommittén består i år av mig (Lotta Hägglund), Camilla Nilsson och Annelie Nilsson.  
 
Avslutningsvis så blev jag lite full i skratt när jag knåpade ihop sidan med ”Årets hundar”. 
Det skulle uppenbarligen vara en border förra året. Border collie eller borderterrier var 
gångbart 2015. Något med rötterna i gränslandet mellan England och Skottland.  
Vi får väl se hur det blir i år. :) 
 
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. 
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Ordförande har ordet
Gott nytt BruksSM-år 2016  
Först måste jag säga att jag är mycket 
tacksam och stolt över förtroendet att sitta 
på ordförandeposten i Kind BK. En klubb 
med en otroligt bred kompetens, förutom 
lydnad och bruks så har vi mycket duktiga 
medlemmar och instruktörer inom agility, 
rallylydnad och utställning. Dessutom, 
trots att det inte ingår i klubbens verksam-
het, så finns stora kunskaper representerade 
även inom tex jakt, avel och genetik, var-
dagshälsa och allmän skötsel av hund. 

Jag hoppas få se många av er på våra 
medlemsmöten som går av stapeln första 
tisdagen kl 19, varje månad, utom jan, feb, 
juni och juli. Då bjuder även klubben på 
fika. Att delta i mötena är långt viktigare än 
vad många tror, det är där du som medlem 
har chans att vara med och påverka och 
göra din röst hörd. Har du idéer, förslag 
eller av annan orsak vill framföra något, så 
kom till mötet. Det är där vi tar beslut och 
allas röst är lika viktig. 

Något som vi också alltid behöver är 
funktionärer av olika slag, en del krä-
ver utbildning men det finns gott om 
funktionärsuppdrag av enklare art också. 
Parkeringsvakt, stå i köket, hjälpa till med 
förberedelser, hinderfixare på agilitytävling 
osv kräver inga förkunskaper, men är lika 

viktiga uppgifter eftersom arrangemangen 
inte kan genomföras utan dessa funktionä-
rer. Vill du inte boka upp dig eller av annan 
anledning inte kan hjälpa till, kanske du i 
stället kan baka till det årliga Kindslägret. 
Inga insatser är för små, och du som med-
lem är viktig för klubben.  
 
Nu kanske ni sitter hemma och säger att 
”men jag som inte tävlar, utan bara tränar 
för att det är roligt, jag betyder väl inget för 
en brukshundklubb..” Jo det gör du!! Själv 
har jag inga tävlingsambitioner alls, jag har 
tävlat lite enbart för skojs skull, och är nu 
ordförande. Så alla är lika viktiga. Detta 
året blir visserligen ett ”lightår” gällande 
tävlingar, men MH, Hundens Dag, städ-
dagar mm kommer att genomföras som 
vanligt.  

I år börjar vi också med öppen bruksträ-
ning, dvs inga kostnader förutom ev fika. 
Inga förkunskaper krävs, bara viljan att 
träna finns. Tisdagar kl 18.30 kommer det 
att finnas duktiga instruktörer på plats.  
Vi kommer under våren/försommar också 
att ha utställningsträning utöver de vanliga 
öppna träningarna på tisdagar. 
 
Klubben fyller ju också 45 år i år, vil-
ket kommer att firas på något sätt.                                                                                 
Och har ni förslag och idéer på aktiviteter, 

förbättringar osv, så kom på möten eller 
hör av er till respektive kommitté eller 
styrelsen, alla kontaktuppgifter finns på 
hemsidan och här i tidningen, på sid 4. 

Slutligen vill jag bara önska alla våra eki-
page stort lycka till detta året, oavsett om 
det är tävling på SM-nivå eller om ni bara 
vill gå kurs för att utvecklas tillsammans 
med er hund.                             

Med vänliga hundiga hälsningar
Caroline Andin 

26-28 augusti går SM i Bruks och IPO av 
stapeln i på Ryda Sportfält i Borås.
Det är Västra Distriktet och dess klubbar 
som arrangerar årets SM och Kind BK har 
åtagit sig ett grenansvar för skyddshundsgrup-
pen. Det innefattar att vi ordnar spår, avsök 
och lydnad för gruppen. Vi samarbetar med 
Kungälv BK som kommer att ta hand om 
själva skyddsarbetet på plan.

Vårt engagemang innebär att vi behöver hjälp 
av så många som möjligt. De flesta arbetupp-
gifterna kräver inga förkunskaper, det handlar 
om allt från att hjälpa till med kaffekokning 
till att lägga spår mm. 

Ta kontakt med Barbro Wiktorsson som du 
vill anmäla ditt intresse som funktionär på 
tavling@kindbk.com eller ring henne på 
070-367 88 65. Det går också bra att gå in 
på sm:ets hemsida www.smbruksipo.se  och 
anmäla sig i formuläret som finns där.

SM:et är vår klubbs största arrangemang 
under 2016 och vi hoppas att så många 
som möjligt tar chansen att få vara med och 
skapa ett SM som sent skall glömmas. Det är 
dessutom ett utmärkt tillfälle att på nära håll 
kunna följa Sveriges bästa ekipage.

Besök gärna hemsidan: www.smbruksipo.se 
samt facebookgruppen  
https://www.facebook.com/smbruksipo2016/

SM i BRUKS & IPO
BORÅS 26-28/8 2016
#iloveHUNDsm
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Styrelsen 2016
Ordförande  Caroline Andin  076-814 27 99  ordforande@kindbk.com
Vice ordförande  Merja Johansson 070-394 20 85  viceordforande@kindbk.com
Kassör  Sofia Persson  070-654 30 67  kassor@kindbk.com
Sekreterare  Reidar Gröndahl  070-551 76 02 sekreterare@kindbk.com
Ledamot  Torbjörn Johnsson 070-525 49 32
Suppleant 1  Raija Svensson  073-709 76 72
Suppleant 2  Margareta Leimer-Hjort 073-060 72 99

Revisorer
Therese Pock 070-831 09 45
Anna Gustafsson 070-626 36 41
Urban Toftby (suppleant)
Ann-Git Rammus (suppleant) 

Valberedning
Monica Schultz 070-671 57 74 (sk)
Birgitta Backstad 073-157 58 70
Urban Toftby 070-631 11 05 

 

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 
070-248 71 23
 
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 
Henrik Persson
073-230 50 63 
 
 
Utställningskommitté

Utställningskommitté  
utstallning@kindbk.com
Caroline Gustafson-Andin (sk) 
072-739 10 41
Lägerkommitté
lager@kindbk.com
Lotta Hägglund (sk) 
070-5385909
 
RUS 
rus@kindbk.com
Teresia Persson(sk) 
070-655 67 87

 

Kommittéer

Här redovisas bara sammankallande i varje kommitté.  
Fullständiga uppgifter hittar du på hemsidan.

Ordförande Vice ordförande

Kassör Sekreterare Ledamot

Suppleant 1 Suppleant 2
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Årsprogram 2016 
Fler aktiviteter kan tillkomma. Håll utkik i kalendern på hemsidan. 

APRIL
5 Medlemsmöte 
10 Tävling, appell spår & sök 
16 Städdag, start kl 10 
24  Tävling, rallylydnad N, M 
 

MAJ
3 Medlemsmöte 
14-15 Agilityläger 

JUNI
12 Tävling agility, kl 1 & 2 
17 Tävling lydnad, 1-elit 
18 MH (kennel)

JULI
22-28 Läger

AUGUSTI
2 Medlemsmöte 
26-28 SM Bruks i Borås 
 
SEPTEMBER

6 Medlemsmöte 
10 MH (kennel) 
17 Tävling agility klass 3 
 
OKTOBER

10 MH (öppen)  
2  Tävling, sök lkl-elit 
4 Medlemsmöte 
15 Städdag, start kl 10 
29  KM lydnad & rallylydnad 
30  KM bruks 
 

1 Medlemsmöte 
 
 

NOVEMBER

6 Medlemsmöte 

DECEMBER

FEBRUARI 2017
Årsmöte – separat kallelse skickas ut

MARS 2017
7 Medlemsmöte 

Alla tisdagar är är det allmän träning – välkommen! 

APRIL 2017
4 Medlemsmöte 

Första tisdagen i mars, april, maj, augusti, september, oktober, november  
och december har vi våra medlemsmöten. Dessa är öppna för ALLA medlemmar  

och är en viktig del i  klubbens utveckling och överlevnad.  
Det är där alla viktiga beslut fattas.  

 
Alltid kl 19 i klubbstugan. VÄLKOMMEN! 

KLUBBMÄSTERSKAP 
 

Agility 18 augusti (kväll) 
 

Lydnad & rallylydnad 
29 oktober 

 
Bruks 30 oktober 

Boka in dessa dagar redan nu! 

Din närvaro är viktig på våra månadsmöten! 

SSFD 2016 
Lördag 16/4 kl 10.00 

SSFD = Stora Städ och Fixar-dagarna 
Vi städar och fixar både inne och ute. 

 
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!



6

Vänstervarvare 
på brukshundklubb Av Caroline Gustafson-Andin

Vänstervarvare, uppfödare och aldrig 
tävlat i bruks, aldrig ens ägt en bruks-
hund om man inte räknar med gatu-
korsningen som hade både schäfer, 
bordercollie och husky och några fler 
odefinierade raser i sig.. Passar man 
då in i en brukshundklubb?? Jodå, 
det fungerar ypperligt! Det finns plats 
för alla i vår klubb.
 
Mitt hundintresse är nog medfött och 
obotligt.. Som 11-åring började jag som 
kennelflicka på Kennel West Side som 
födde upp New Foundland. Därifrån 
kom också Sussie, Landseeren jag växte 
upp med. När jag var 12 år så flyttade 
den då 15-åriga Sussie till hundhim-
len, mina föräldrar (mycket snälla 
och toleranta sådana) tyckte då att jag 
var mogen att få en egen hund, dock 
bestämde de rasen, en lite mindre och 
lätthanterlig ras tyckte de, en Engelsk 
cocker spaniel! Jo förvisso hade hon 
ingen aning om att hon var fågelhund, 
men ställa älg kunde hon! Hon var den 
första hund jag gick kurs med på bruks-
hundklubben, det var även i den vevan 
jag började gå teoretiska hundkurser så-
som hundpsykologi, genetik mm. Mitt 
avelsintresse väcktes redan när jag var 

kennelficka, så jag 
ville lära mig ALLT 
om hundar och 
hundars beteende.
Hundar har jag haft 
genom hela livet, 
både renras och 
blandras, en period 
när livet var som 
mest hektiskt fick 
jag nöja mig med 
mina närståendes 
hundar, cocker-
spaniel och schip-
perker.  Numera 
när jag uppnått 
mogen ålder och 
kan bestämma själv 
över min fritid, 
så har jag sedan knappt 10 år tillbaka 
äntligen min egen kennel där jag föder 
upp Shetland sheepdog i liten skala. Jag 
har också en schipperke, vi får väl se 
om det blir några helsvarta småttingar 
framöver.
Jag har de senaste åren varit engagerad 
i Kind BK främst som utställningsan-
svarig, och har också fått möjligheten 
att utbilda mig till instruktör genom 
klubben, vilket jag är mycket glad över. 

Jag hoppas kunna få hålla många kurser 
framöver och på så sätt hjälpa till att 
lägga grunden till trevliga, välfung-
erande sällskapshundar och kanske till 
och med något tävlingsekipage. Mitt 
mål som aktiv medlem i klubben är 
inte främst att tävla, även om jag fuskat 
lite i rallylydnad, utan att kunna hjälpa 
andra hundägare att få ett bra och triv-
samt liv med sin fyrbenta kamrat. 
Det ska vara roligt att ha hund!
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Kind BK & Musikhjälpen Av Camilla 

Nilsson

Under en intensiv vecka i december 
går Musikhjälpen av stapeln. Syftet är 
att engagera Sverige i en gemensam 
insamling, temat och ändåmålet för in-
samlingen skiljer sig från år till år - i år 
valde man att vända ljuset mot de män-
niskor som drabbas av klimatrelaterade 
katastrofer. Översvämningar, torka och 
kraftiga skyfall är exempel på katastrofer 
som kostar många människoliv eller 
tvingar folk att lämna hem och försörj-
ningsmöjligheter. I snitt 2000 personer 
tvingas på flykt - inte varje år, inte varje 
månad, inte ens varje vecka - utan varje 
timme. Bara tanken är svindlande. 

Insamlingen engagerar många männis-
kor och grupper, och en av dem är oss. 
Vi som har, och älskar, hundar. Jag tror 
att vi som lever med hund har många 
saker gemensamt. Vi är engagerade. Till 
överdrift ibland, kanske. Vi är empa-
tiska. Vi är påhittiga och kreativa (hur 
skulle vi annars lyckas med hundträ-
ningen?) och vi har för det mesta en 
god förmåga att gå samman och arbeta 
mot gemensamma mål och syften, 
något som är en förutsättning i det för-
eningsarbete vi utför inom till exempel 
brukshundklubben. Och, kanske, har 
vi många gånger en ganska lättväckt 
tävlingsinstinkt. 

Kanske är det just denna kombination 
av egenskaper som gör att hundsve-
rige varje år gör gemensam sak av att 
samla in så mycket pengar som bara är 
möjligt under den decembervecka då 
Musikhjälpen går? Under det gemen-
samma namnet Hundsporten har vi 

varit största privata insamlare tre år i 
rad. Det säger en hel del om oss. Våra 
insatser har också inspirerat och triggat 
andra insamlare, något som inte minst 
märktes i år då andra grupper jobbade 
minst lika intensivt som vi. Detta peta-
de visserligen ner oss från förstaplatsen 
på topplistan över privata insamlare, 
men även om tävlingsinstinkten fick sig 
en törn så kvarstår faktum. Vi samlade 
in helt fantastiskt mycket pengar, och 
hundfolk runt om i landet gjorde fan-
tastiska saker. Var och en på sitt håll, på 
sitt sätt, men med samma mål i sikte.  
 
Insamlingen är sponsrad av otroligt 
många privatpersoner och företag inom 
hundvärlden. För varje femtiolapp man 

skänker via Hundsportens 
bössa, har man chans att vinna 
ett pris som man önskar i 
samband med sin gåva. Kurser 
och privatlektioner, present-
kort och bäddar, träningstid 
i inomhushall och besök hos 
hundmassörer är bara några av 
de saker som sponsorer skänker 
för att uppmuntra till extra 
givmildhet.

I år tog Kind BK för första 
gången (men förhoppningsvis 
inte sista) ett eget initativ för 
att bidra till Hundsportens in-
samling. Tanken var att under 
lättsamma och roliga former, 
inkomma med ett betydande 
bidrag till insamlingen precis 
på sluttampen, Musikhjälpens 
sista dag. När idéer bol-
lats fram och tillbaka ett tag 

började planen ta form. En femkamp 
för lag med måttligt seriösa grenar 
som skottkärre-race med hund fick bli 
dagens huvudaktivitet, med tipspro-
menad och försäljning vid sidan av. 
Förhoppningen var naturligtvis att det 
skulle bli ett välbesökt arrangemang, 
men när man ordnar något för första 
gången så vet man aldrig riktigt hur det 
kommer att falla ut. Därför var det en 
glad överraskning när klubbstugan vid 
dagens början fullständigt översväm-
mades av människor! Extra roligt var 
det också att se så många nya ansikten, 
och rörande att höra hur långt några av 
deltagarna hade åkt för att kunna vara 
med. Vilket underbart engagemang! 
Med mer folk än väntat blev det kanske 
också lite rörigare än väntat för oss ar-
rangörer, och en hel del ändringar och 
anpassningar fick göras på plats för att 
allt skulle flyta på bra. Trots det blev det 
en fantastiskt rolig dag som också fick 
mycket positiv respons både på plats 
och efteråt. Särskilt laglekarna engage-
rade, med hög stämning, applåder och 
hejarop. De ”tävlande” bjöd verkligen 
på sig själva och vi som såg på fick 
många härliga skratt under dagens lopp. 
Det var också härligt att se samarbetet 
mellan alla Kindare som var på plats, 
naturligt och spontant såg folk vart de 
kunde vara till nytta och högg in och 
hjälpte till precis där det behövdes, utan 
att någon bad dem om det. Tack vare er 
alla flöt dagen på fint. 
 
 
 
Forts. nästa sida.

Frost åker skottkärra med hjälp av  
Anneli och matte Sarah.

Kolt tog skottkärreracet med ro. Matte Lina var chaufför. 
Foto: Annelie Nilsson
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Fantastiskt trevlig 
läsning i början  
av året! :)

Vi hade lång tid i förväg kontaktat 
olika företag med frågan om de kunde 
tänka sig att sponsra vår insamling med 
priser till de som deltog i aktiviteterna. 
Det gjorde de med både glädje och 
generositet. Det var roligt att få ”duka 
upp” det härliga prisbordet med saker 
från Anna´s Zoo-tillbehör, Djurmaga-
zinet, Hundigt, Fyndlagret, Hundstaff, 
Hööks, ICA kvantum, MyOne och 
Svenljunga Handelsträdgård. Trots att 
vi blev så många, kunde alla som var 
med gå hem med någonting till sig 
själva och sin hund. 
När dagen led mot sitt slut var det dags 
att presentera vinnarna i tipspromena-

den och lagle-
karna. Vi hade 
också bestämt 
oss för att dela ut 
ett extra pris till 
det lag som kom 
på det fyndigaste 
namnet, och ef-
tersom alla gjort 
ett bra jobb med 
sitt lagnamn var 
det inte lätt att 
välja ut ett enda 
som det bästa. 
Till slut enades vi 
om en vinnare. På 

plats, precis innan allt skulle dra igång, 
gick tre personer som inte kände 
varandra sedan innan ihop i ett lag. 
Snabbt som attan kom de på sitt 
lagnamn - ”Nöden har ett lag”. Helt 
klart förtjänt av ett fint pris! 
Men det roligaste av allt var att få 
redovisa resultatet av själva insam-
lingen. Tillsammans drog vi alla 
som var där under dagen ihop fan-
tastiska 5,250kr! Det var fantastiskt 
härligt att se de pengarna ”trilla 
in” i Hundsportens gemensamma 
bössa på nätet. Vad vi är bra till-
sammans, vi hundmänniskor! Vi 

kände direkt att det här är någonting vi 
vill göra om, och redan har några idéer 
tagit form inför nästa år. Vi hoppas att 
inte bara kunna upprepa årets insats, 
utan också förbättra den! Båda vad gäl-
ler upplägg och hur mycket pengar vi 
gemensamt samlar in. Årets insamling 
överträffade våra förväntningar, men 
nu förväntar vi oss att överträffa vår 
insamling nästa år! Då hoppas vi att 
just du och dina vänner vill vara med! 
Tills dess, gå in och följ ”Hundsportens 
insamling till Musikhjälpen” på face-
book så kan du hänga med från början 
när nästa omgång drar igång i decem-
ber 2016.

Monica försöker hjälpa Önska att välja. 
Foto: Annelie Nilsson
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Om någon hade sagt till mig för 
ett år sedan att vi skulle tävla 
Nordiska Mästerskapen i lydnad 
2015 hade jag troligtvis sagt: Äh 
lägg av! Nu skiter jag i jantelagen – 
här kommer mitt och Kis 2015! 
 
Efter ett LP3 i augusti 2014 började 
jag och Ki träna in elitmomenten. Nya 
moment för oss och i oktober gick vi 
kurs för Lillemor Edström som gav oss 
många bra tips. Det som kanske hade 
mest betydelse för framtiden var dock 
något som Kjell Edström sa:
-Åk på rankingtävlingar tjejer!
Just då tänkte jag ” Amen tjena, vi kan 
ju inte ens momenten” samtidigt som 
ett litet frö började gro: När vi kän-
ner oss redo ska vi banne mig åka på 
rankingtävling!
I januari var det dags för elitdebut, 
eller klass fyra som man kan kalla det 
om man vill avdramatisera det hela en 
aning. Jag anmälde mig till tävling för 
att lägga in en högre växel. Färdig med 
momenten blir man aldrig men någon 
gång måste vi ju testa. Vågar man inget 
så vinner man inget! Vi startade efter 
midnatt en fredagkväll och jag var så 
trött att nervositeten var som bortblåst. 
Många hundar hade problem men vi 
hade nog lite fördel eftersom vi tränat i 
hallen tidigare. Det gick bra. Förstapris 
med 270 p och vinst! Jag var så jäkla 
glad!! Vår första elittävling och ett för-
stapris, det var ju inte så svårt det här.
Andra tävlingen var inomhus i februari 
och när jag och Ki var klara fick vi 
många fina kommentarer från andra 
medtävlande och jag sa ”Tack!?” och 
kände mig glad över vår goa känsla inne 
i hallen. Poängen hade jag ingen aning 
om. När det var dags för prisutdelning 
satt jag och hoppades på en tredjeplats 
iallafall. En tjej bredvid mig skrattade 
och sa:
-Nej du vinner!
-Äsch inte, svarade jag. Men det gjorde 
vi! Jag höll på att börja lipa när jag 
hörde att vi skrapat ihop 302 av 320 
poäng. SMpoäng TJOOOHOOO!
Det var efter den här tävlingen som jag 
började snegla på kommande ranking-
tävling. Jag tänkte att det har ju gått bra 
och jag har inget att förlora. Så bestäm-

de jag mig, betalade och tänkte shit vad 
gjorde jag nu? Hux flux var jag anmäld 
till min första rankingtävling. För att 
avdramatisera det hela kallade jag mig 
själv för praktikanten i en månad fram 
tills det var dags. Vågar man inget så 
vinner man inget!
Rankingtävlingen var i Fagersta i mars 
och helgen innan hade vi fixat ett tredje 
förstapris, ett lydnadschampionat och 
nya SMpoäng. Till Fagersta med 35 
startande satte jag ett eget litet mål. 
Topp 25 - då ska vi fira! Jag, praktikan-
ten, vågade inte hoppas på ett förstapris 
då jag visste att bedömningen skulle 
vara hård. Men det gick bra, vi fick ett 
förstapris och kom på niondeplats på 
en tävling med sveriges bästa ekipage! 
Jag var så glad men i ärlighetens namn 
förstod jag nog inte riktigt hur bra 
resultatet var. Av tio moment fick vi 
fyra 10:or och tre 9:or av domare som 
dömer SM. Ja det är ganska bra gjort av 
en praktikant. Förutom lycka över att 
ha presterat bra inför landslagsledning, 
blev jag alldeles rörd av meddelanden 
från andra tävlande som jag inte kände 
som skrev så fina saker till mig och Ki. 
Tack hundsporten för att det finns så 
otroligt många fina människor som kan 
glädjas med andra.
Nästa mål; SM 2015 och en ny 
rankingtävling. Vi anmälde till en 
rad med tävlingar för att ha chans 
på ytterligare poäng till SM. Det 
gick lite upp och ner men några 
dagar innan kvalperiden var över 
fixade vi 298 p vilket gav oss ett 
snitt över 298 p och en plats till 
SM 2015. Wow vad hände!? Vi 
grejade även ytterligare ett för-
stapris på rankingtävling i Kris-
tinehamn, även om jag inte var 
nöjd över vår insats. Vi hade tävlat 
alldeles för många helger i rad och 
tappat helhetskänslan. Något jag 
ändå kunde glädjas över var fria 
följet där vi fick en 9a. Hallå, en 
9a på fria följet på en rankingtäv-
ling! WeeeeHaaaaa!
Hur förbereder man sig inför ett 
SM? Jag hade ingen aning men så 
här i efterhand hade jag troligtvis 
gjort en del saker annorlunda. Det 
blev iallafall en hel del träning 

med nya bekantskaper 
och en hel del tränings-
tävlingar med band, tält, närgångna 
fotografer, sneda rutor och applåder. En 
vecka innan SM hittade inte Ki rutan 
och dirigeringsapporteringen funkade 
rätt dåligt. Vi hade tränat så många 
svåra rutor att Ki tappat självförtroendet 
helt och i dirigeringsapporteringen fick 
vi en konflikt efter att vi tränat med en 
närgången fotograf vid apportbockarna. 
Det kanske inte var den bästa uppladd-
ningen för just SM men det stärkte oss 
definitivt på sikt. Innan SM tänkte jag 
att det får gå som det går men kul ska 
vi ha! Mitt lilla mål för SM blev att få 
en bättre placering än min kvalplats. 
Det blev inte så. Vi diskade oss på vårat 
första SM. Det röda kortet kom under 
sista momentet som var dirigeringsap-
porteringen då Ki hade svårt att hitta 
apportbocken och tog en sväng över sta-
ketet. Jag tror främst att missen berodde 
på de blåmålade fyrkantiga träappor-
terna som vi aldrig tränat på men även 
osäkerheten kring momentet som fanns 
innan SM ..OCH Kis lycka att få hoppa 
över hinder!  
 
 
 

Vågar man inget så vinner man inget!
Av Emelie 

Wickström

Forts. nästa uppslag

Foto: Louise Karlgren, workdogs.se



Eftersom dirigeringen var det sista 
momentet hade vi genomfört alla andra 
moment och jag var så nöjd över vår in-
sats. Men det får man tydligen inte vara 
när man fått rött kort. Man ska tydligen 
vara grymt besviken och bryta ihop. 
Jag var jätteglad men när man möts av 
kommentarer som ”Det är okej att vara 
ledsen, du får bryta ihop” så bli man lite 
förvirrad. Är jag konstig som är glad fast 
jag fått rött kort? Jag vill bara ha positiv 
feedback efter genomfört program. Jag 
vet själv alla missar vi gjort. Jag behöver 
inte veta att vi fått rött kort – det vet 
jag. Men jag vill gärna höra hur fin ruta 
vi gjorde. Jag tror flera med mig känner 
likadant. Det där som gick fel kan vi 
diskutera och analysera senare. Hur man 
vill bli bemött efter tävling tror jag är 
viktigt att fundera över och förmedla.
Under våren kom jag och Ki med i 
talangtruppen efter att ha skickat in en 
film från en av våra tävlingar. Talang-
truppen är en grupp för lydnadsekipage 
som har sikte på landslaget med  ut-
tagning två gånger per år. En gång per 
år är det landskamp mot den norska 
talangtruppen och i augusti fick vi åka 
till Norge.  
Förutom upplevelsen att åka på min 
och Kis första utlandsresa så var jag så 
sjukt revanchsugen efter SM. Vad kunde 
vara bättre än en ny möjlighet att få visa 
landslagsledningen vad vi verkligen kan. 
Förutom språket har vi lite olika rutiner 
på tävling i Norge och Sverige. I Norge 
hade de ingen skrivare utan domaren sa 
några ord efter varje moment. Snacka 
om att kämpa för att vara kvar i bubb-
lan. Den norska domaren gav även 
vissa instruktioner till skillnad från en 
svensk domare som lämnar över allt till 
tävlingsledaren. I Sverige är vi exempel-
vis vana att tävlingsledaren säger till när 
vi ska vända i momentet som kallas Z 
medan de norska vänder på egen hand 
runt kon. Metallapporten var annor-
lunda mot den svenska vilket skapade 
problem för vissa ekipage. Ki var i hög-
löp under tävlingen och fick inte vara på 
tävlingsområdet förrän det var dags för 
oss att starta sist. Min största oro var att 
det skulle vara någon snygg hane liiite 
för nära ringen när vi skulle köra. Men 
det gick bra! Skitbra faktiskt. Det enda 
var att jag missförstod när den norske 
stackars tävlingsledaren kommenderade  
mig stegförflyttningar. Jag trodde jag  
 

skulle göra vändningar vilket resulte-
rade i att jag snurrade och snurrade. Jag 
kände att jag måste gjort något fel men 
skit samma. Jag kan ju inte hjälpa att 
jag inte fattar vad han säger, då får han 
väl säga det en gång till. Det visade sig 
vara rätt strategi och vi höll vår bubbla 
genom hela programmet. Att vinna täv-
lingen var mer än jag önskat men tusan 
va gött det kändes. Revanch! Tusen tack 
för det Ki!
Efter Norgeresan var det dags för dubbel 
rankingtävling i Linköping i septem-
ber. Två ringar med en domare i varje 
och omkastad ordning på momenten i 
dagarna två. Bedömningen var stenhård 
framförallt dag två. Under första dagen 
var Ki lite urflippad vilket gav en del 
slarvavdrag samtidigt som hon löste 
vissa bitar fint. KÄNSLAN när hunden 
är på väg åt fel håll, stannar upp och 
tänker till och väljer att göra rätt. Det 
är tillfällen som man vill stoppa ner och 
förvara i en skattkista. Poängen räckte 
inte till ett förstapris och därmed inga 
rankingpoäng. Jag laddade om och 
kände förväntan inför dag två eftersom 
jag vet att Ki brukar gå bättre medan 
många andra hundar går bättre dag 
ett. Jag hade rätt! Ki gick bättre och 
vi plockade ett förstapris och en sjätte 
placering och nya rankingpoäng.
Under helgen pratades det lite om  
landslagslägret i oktober och en av mina 
vänner sa:
-Jag vågar inte säga det högt men jag 
tror och hoppas att vi får vara med på 
landslagslägret om en månad.
Jag började fundera om det fanns någon 
möjlighet för mig och Ki. Jag misstänk-
te att vi låg på gränsen men tänkte  
att om någon får förhinder kanske vi får 
möjlighet. Hoppas hoppas!
 

Jag och Camilla Nilsson rastade hun-
darna efter ett träningspass på Kind när 
mailet kom. Jag minns inte vad jag sa 
men jag tror jag skrek och sen lipade 
både jag och Camilla en skvätt. Jag och 
Ki skulle få vara med på landslagslägret i 
Halmstad! När jag körde hem ringde jag 
min vän som nämnt lägret på ranking-
tävlingen. Hon hade också kommit 
med. Yes!! Hon sa även att landslagsled-
ningen ringde runt till de lyckligt lot-
tade som skulle få åka med till nordiska 
mästerskapen. Spännande!
Jag satt vid köksbordet när jag fick 
samtalet.
–Hej det är Lotta! (VA? Varför ringer du 
mig? Har du ringt fel?) Jag tänkte höra 
om du ville följa med svenska landslaget 
som reserv till nordiska mästerskapen i 
Herning i Danmark.
–JA DET ÄR KLART JAG VILL! (men 
jag förstår egentligen ingentig!)
Varför de valde mig vet jag inte. Vi har 
presterat ganska jämt under året och Ki 
funkar bra inomhus. Vi låg inte på tur 
i rankinglistan men jag gissar att vi blev 
utvalda som någon slags rookie och jag 
är evigt tacksam för det!
Att få åka med som reserv kan ju tyckas 
vara skönt eftersom man slipper press 
från laget. Jag kände dock hornen sticka 
fram, som i Norge. Om vi inte presterar 
när vi får möjlighet på ett mästerskap så 
är vi rökta. Jag ska banne mig visa att vi 
kan! 
Att åka med landslaget till Danmark 
var en av de bästa resor jag gjort. Flera 
av oss hamnade på samma båt på resan 
dit och redan där började vi svetsa ihop 
laget ordentligt.  
Landslagsledningen hade bokat hotell 
och gjort ett schema med tider för oss 
att anpassa oss till. Hur skönt som helst! 
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Dagen innan NM fick vi komma in i 
hallen och träna en stund. Tror det var 
ca 4 minuter per ekipage. Mattan var 
hal för hundarna och både metall och 
träapporter var något annorlunda mot 
svensk standard. En av konerna var 
vit och fyrkantig och även den en ny 
variant som vi aldrig tränat på innan. 
Hopphindret var utan hinderstöd, ett 
liknande som jag snickrat ihop för att 
träna på hemma. På fredagen visade de 
med provhund hur programmet skulle 
gå inne i ringen. Vilket de dock änd-
rade lite till tävlingsdagen.
På lördagen var det invigning och efter 
det första start. Att ha ett gäng som 
hjälper till vid uppvärmning, tar koppel 
och belöning, sköter lottning av ap-
porter, meddelar hinderhöjd, gör high5, 
hejjar när man är inne på planen och 
kommer och grattar och kramas efteråt 
är helt fantastiskt. Bästa tänkbara förut-
sättningen för att kunna fokusera på att 
prestera. Delad glädje är dubbel glädje!
NM var en av våra bästa tävlingar käns-
lomässigt. Ki var i fin balans; samlad 
och peppad. Vittringen gick fint men 
hon blev lite störd av alla domare och 
fick en liten båge på tillbakavägen. Fria 
följet gick jättebra även om vi knappt 
hann ställa upp på startpunkten innan 
tävlingsledaren började köra runt oss 
i ”aboutturnfastpace”. Dirigeringsap-

porteringen var jag mest nöjd med dag 
ett eftersom Ki haft lite dåligt gripande. 
Hon skötte sig galant och den vita 
konstiga konen var inga problem. En 
domare gav oss lägre betyg än övriga 
tre och jag gissar att han trodde att Ki 
tuggade när hon fnyste i ingången. Z:at 
gick super och efter gruppmomenten 
låg vi fyra efter dag ett. Fyra på nord-
iska mästerskapen, vilken känsla! Innan 
vi åkte tillbaka till hotellet fick vi reda 
på söndagens startordning och redan 
innan kände jag på mig att jag skulle bli 
första svensk. Jag fick startnummer ett. 
Gött tänkte jag!  
Vi åkte tidigt på söndagen för att träna 
ordentligt innan start. När vi kom in 
i hallen gjorde landslagsledningen så 
att jag fick testa de nya apporterna och 
hindret. Ja de hade bytt ut apporterna 
till en annan variant och satt infångare 
på hindret i form av två plastpinnar. 
Vi värmde i god tid och när det var ett 
ekipage kvar satt jag och Ki och chil-
lade vid sidan av och svetsade ihop vår 
bubbla. 
Hoppet gick fint! Jag gjorde ett bra kast 
– mitt hjärnspöke sedan några månader 
tillbaka. Inkallningen gick också bra. Ki 
anpassade sig till underlaget och gjorde 
inte riktigt de tvärnitar som hon kan 
göra utomhus men helt ok. Rutan gick 

kanoners trots danskpimpade randiga 
koner. Tävlingsledaren kommenderade 
mig ovanligt korta sträckor ute vid ru-
tan men jag tänkte: Jag går väl som han 
säger så får han väl säga stopp om jag 
går fel. Vid fjärren tog tävlingsledaren 
för givet att jag skulle fatta att jag skulle 
stanna vid den röda konen. Det var 
ingen som informerat mig om det så jag 
fortsatte tills han sa STOPP i mikrofo-
nen. Haha, jag tror tävlingsledaren lärde 
sig lite på NM också. I fjärren fick Ki 
ett felskifte som gav en del poängavdrag 
men vi rättade till skiftet och resten gick 
fint. Jag var så glad att jag glömde tacka 
de fyra domarna efteråt. Men det är ok 
om man är nybörjare. Vi slutade som 
bästa svensk och femma på NM. 
Nu i skrivande stund är det sista dagen 
på 2015 som har varit ett helt magiskt 
år! Efter några riktigt bra resultat i de-
cember är vi förhoppningsvis klara för 
SM2016 och vi har även lyckats hamna 
på en tredjeplats på listan över årets 
lydnadshund. Imorgon är det ett nytt 
år med nya internationella regler, ny 
landslagsledning, nya möjligheter och 
nya mål. 2016 kommer bli grymt - för 
jag vågar tro att det ska bli det! 

Laget på NM. Emelie & Ki näst längst till höger.  
Foto: Kenth Svartberg
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Ett arbetspass med diplomerade  
terapihunden Önska på barnhabilitering

Av Monica 

Broman

Felix* sitter i rullstol och saknar verbalt 
tal men kan förmedla sig med olika 
ljud, sitt kroppsspråk och med en ljud-
knapp.  
 
Önska får börja med att hälsa genom 
att kliva upp på en pall bredvid rull-
stolen för att kunna lägga sitt huvud i 
Felix knä. Därefter används lift för att 
förflytta Felix till en matta på golvet. 
Felix ligger på mage och stödjer sig på 
sina armbågar och huvudet tittar upp. 
Önska får lägga sig bredvid med sin 
svans i jämnhöjd med hans ansikte. 
Önska har en behaglig mjuk, ren och 
välskött päls och hundars högre kropps-
temperatur bidrar till barnets välmåen-
de. Önskas mjuka svans viftar böljande 
fram och tillbaka. Felix ler när svansens 
päls vidrör ansiktet. Här uppmuntrar 
jag att Önska viftar på sin svans.  
 
Efter en stund byter vi till övningen att 
leta tyghundar. Tyghunden (ca 10 cm 
stor) göms på Felix under tiden Önskas 
ögon hålls för. Sedan får Felix trycka 
på en ljudknapp med inspelade kom-
mandot ”leta” och då får Önska starta 
letandet. Hon buffar med nosen och 
sniffande ljud hörs, när Önska hittar 
tyghunden drar hon försiktigt fram den 
och övningen upprepas flera gånger. 

Nästa övning blir att Felix trycker på 
ljudknappen med kommandot ”tryck”. 
När Felix trycker på ljudknappen så 
trycker Önska sin nos på honom och 
håller still där några sekunder. Nu visar 
Felix tydligt med ljud sin otålighet när 
Önska inte är lika snabb på att trycka 
sin nos som han är att trycka på ljud-
knappen.  

Sedan avslutas passet med en inkall-
ningsövning. Önska läggs några meter 
från Felix och när han trycker på knap-
pen med kommandot ”Önska kom” 
så springer Önska fram till honom, 
sjunker ner och lägger sitt huvud på Fe-
lix rygg. Felix vill att Önska ska komma 
många gånger. Efter 30 minuter är pas-
set slut och vi säger hejdå och Önska får 
en välförtjänt paus.  

Ovan beskrivna arbetspass är ett lugnt 
pass där sinnesstimulering och kom-
munikation står i fokus. Andra pass 
kan vara mer aktiva med övningar som 
att hunden hämtar kastade föremål, 
aktivitetsspel, dragkamp, trix, promena-
der och mycket annat. I alla pass är det 
viktiga att Önska vill samspela med bar-
net, att jag vägleder och stödjer henne 
och ser till att alla involverade mår bra 
och att arbetet utförs med hög säkerhet för både två och fyrbenta. Terapihunden 

kan vara en fantastisk resurs i arbete 
inom vård, skola och omsorg och en 
stor källa till glädje och nytta.  
 
 
 
* Fingerat namn och berättelse 
 
 
 

Diplomerad terapihund – Australian  
shepherdtiken Önska

FAKTA 
Monica Broman är terapihund-
förare, auktoriserad socionom, 
författare, utbildare av sociala 
tjänstehundar och Kinds- 
medlem sedan 80-talet (då aktiv 
på elitnivå inom lydnad, bruks, 
jaktprov och tjänstehund rädd-
ning). 

Vill du veta mera? Gå gärna in 
på www.nyttohunden.se och/eller 
följ Nyttohunden på FB. 
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Hinnareds XmanÅrets brukshund 2015 
Torbjörn Johnsson & Hinnareds X-man

Årets lydnadshund 2015 
Emelie Wickström & Eye Dog Glen Keith (Ki)

Årets agilityhund 2015 
Marianne Knutsson & Trollborders Ville Vinbär

Årets rallylydnadshund 2015 
Lotta Hägglund & Öresunds Onyx (Karlsson)
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Klubbmästerskap i bruks 2015

Fr v Henrik & Vinna – klubbmästare, 2. Camilla & Like,  
3. Sarah & Frost, 4. Susanne & Fudge och 5. Annelie & Amaya

Klubbmästerskap i rallylydnad 2015

Fr v Sussie & Issis – klubbmästare, 2. Sofia & Spike,  
3. Sussie & Fame, 4. Barbro & Chilli och 5. Camilla & Like.

Fr v Sarah & Frost – klubbmästare, 2. Lena & Peg,  
3. Sofia & Spike, 4. Annelie & Amaya och 5. Emma & Zeus

Klubbmästerskap i lydnad 2015  

Klubbmästerskap i agility 2015

Fr v Tina & Emmy – klubbmästare, 2. Susanne & Fudge,  
3. Ida & Felix (Felix ej på bild), 4. Jaqueline & Elsa och 5. Ida & Glöd(ej på bild).
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En bollknarkares bekännelser Av Camilla 

Nilsson

Det kan vara så - jag är inte säker, men det är fullt 
möjligt - att mina hundar har den största samlingen 
av bollar, kamprullar och pipisar i hela världen. Det 
beror inte på att de behöver så många leksaker. Det 
beror definitivt inte på att 
de behöver så många rosa 
leksaker (för av någon 
anledning är de flesta just 
rosa). Det beror på att de-
ras matte har ett problem. 
Ett osunt samlarbeteende, 
eller beroende om man så 
vill. 

Det här med ”måttfullhet” är 
inte min starka sida och när 
det gäller hundprylar så åker 
all självbehärskning ut genom 
närmaste fönster. Hundprylar 
kan inte shoppas med modera-
tion, så är det bara. Varje gång 
jag befinner mig i en djuraffär 
eller klickar runt på någon web-
shop, så får jag en stark känsla 
av att mitt liv inte är komplett 

förrän den där bollen ligger i varukorgen. Och den där, och 
den, och så den, och, ÄH vi tar fyra av den sorten så har vi i 
reserv... Livet blir naturligtvis inte komplett alls, men däre-
mot börjar antalet lådor och fodertunnor fyllda av hundlek-
saker bli lite pinsamt. Det blir så uppenbart att det här inte 
är riktigt sunt, liksom. Hur många av sakerna som faktiskt 
används regelbundet? Fem, kanske tio stycken. Och i ärlighe-
tens namn, hundarna hade förmodligen tyckt att en gammal 
strumpa var lika rolig som den där bollen för 250 spänn. Jag 
vet allt detta, ändå hamnar det nya bollar och kampleksaker 
i den där samlingen lite oftare än jag vill erkänna. Så ofta 
att jag ibland känner behov av att vara lite hemlig med det, 
ungefär som när en alkoholist gömmer undan sina spritflas-
kor. Det finns alldeles säkert någon slags diagnos för det här 
beteendet också. 
 
Precis nyss hittade jag en ny sida med flashiga hundleksaker 
på nätet. Jag ska såklart bara titta runt lite. Kanske köpa en 
sak eller två, om jag hittar någonting riktigt bra. Och om 
det är något extra-extra bra, kanske det är lika bra att köpa 
dubbelt. Ifall den första går sönder. Sen kanske de har nedsatt 
pris på vissa varor också, och då får man ju passa på. Ja, och 

så om någonting är rosa då, då är det liksom meant to be. 
Men utöver det så ska jag bara titta. 
      



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

www.kindbk.com

Inbjudan till 
Kindslägret 2016
Fredag 22 juli - torsdag 28 juli

Skydd • Spår • Sök 

Världens bästa 
          hundfoder!?

Din hund förtjänar färskfoder
Priima är ett fryst foder som i över 30 år tillverkats av 
svenska, utvalda råvaror av högsta kvalité. Strävan är  
att erbjuda ett foder, anpassat till hundens behov, 
för friska och starka hundar.
Vid frågor ring oss på Skene Järn 0320-195 00.

Priima hundfoder 
hittar du hos oss!

s
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www.enandermaskin.se    •    www.skenejarn.se

Tel 033-29 03 30  •  BORÅS  
– EN DEL AV SKENE JÄRN


