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Infokommitténs rader
Då håller du årets upplaga av Kind BK:s resumé och framåtblick i din hand igen. Den här 
gången trodde jag, för ovanlighetens skull, att allt material inte skulle få plats i tidningen. 
Med ett bruks-SM att avrapportera, vilket inte hör till vanligheterna, blev det lite trångt 
men det löste sig genom att jag, på något outgrundligt sätt, lyckats slarva bort alla bilderna 
från våra KM, plac 1-5. Detta gjorde att det blev nästan en hel sida ”över” men just den här 
gången passade det bra. Bilderna finns i alla fall på hemsidan men de håller tyvärr inte för  
tryck, tyvärr.  
 
Under 2017 kommer info-kommittén att bestå av mig (Lotta Hägglund) och Sanna Lind-
qvist. Är det något du vill sprida via vårt nyhetsbrev är du välkommen att skicka ett mail på 
nyheter@kindbk.com.  
 
När du skickar material till tidningen, texter och bilder, skicka dem var för sig – inte som 
ett worddokument (eller bild!) med allt ihopmonterat. Det är inte användbart för mig så 
gärna text i mailet eller i ett word-dokument och bilderna som ”lösa” bifogade filer så blir 
allt mycket enklare.  
 
När det gäller vår FB-grupp så är det fritt fram för alla att skriva (så länge det rör klubben, 
reklam är inte tillåten) och det är även önskvärt att kommittéerna själva informerar där. 
Ibland blir jag ombedd att lägga ut information i FB-gruppen men det gör ni lika bra själva, 
så det är bara att köra på.  
 
Vad det gäller vår hemsida; glöm inte att kolla de sidor som rör ”din” kommitté (om du 
sitter i en sådan) och se till att den är uppdaterad. Det är bara att skicka ev. ändringar eller 
nya texter till info@kindbk.com. 
 
Dina tävlingsresultat vill vi gärna ha in löpande under året för att undvika att allt kom-
mer inför årsskiftet och prisregnet på årsmötet. Det är både bra reklam för klubben och 
sporrande för andra att se vilka duktiga ekipage vi har hos oss så vänta inte – rapportera 
direkt när du varit ute. På hemsidan, under ”Tävling” finns en rubrik som heter ”rapportera 
resultat” och där hittar du formuläret för resultatrapportering. 
 
Lotta 
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Anmäl dig till klubbens nyhetsbrev 
Länk hittar du på hemsidan. 

Gå med i klubbens Facebook-grupp för 
löpande information: Kind Brukshundklubb

Kind Brukshundklubb
Risa
512 93 Svenljunga

Tel: 0763-93 69 50

Bankgiro: 809-1787

Medlemsavgifter 2017
Helbetalande: 550 kr
Familjemedlem: 170 kr
Lokal klubbavg: 170 kr

 
 

 
Kindskallet

Ansvarig utgivare:
Ordförande  

Tidningsredaktion:
Lotta Hägglund (sk) 
Sanna Lindqvist 
 
Material lämnas till
redaktionen via mail:
info@kindbk.com

Layout och grafisk form:
Lotta Hägglund

Tryck:
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samarbetar med 

Grattis Torbjörn & Xman!

Fina placeringar 
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listorna över 
årets hundar 

2016!



Ordförande har ordet
Välkommen till Kind BK och 
ett Gott Nytt 2017!  
Jag heter Barbro Wiktorsson och tackar 
för förtroendet att leda Föreningen i Mitt 
Hjärta under det kommande året. 

Mina 29 år som medlem och nybliven  
hedersmedlem i klubben har gett mig tillfäl-
le till mycket hundträning och utbildningar, 
till instruktör och bruksprovsdomare. Jag 
har fått möjligheten att arbeta i de flesta av 
kommittéerna vid något tillfälle. Inte minst 
har jag fått mig många skratt och minnen 
och fått vara en del av en fin klubbanda.  
Kanske har ett och annat grått hår smugit 
sig in också, i ärlighetens namn.

Just nu har vi två Flatcoated Retrievers 
hemma, varav en, ettårige Hinnared’s 
Kanoxå, är min. Vi befinner oss i början av 
den eventuella karriären, med planer inom 
retrieverjakt och viltspår.

Både SBK:s  och vår verksamhet har 
utvecklats en del sen 2011 då jag senast 
var ordförande.  Nya tävlingsgrenar, nya 
utbildningsplaner, utvidgad kursverksam-
het och inte minst många nya aktörer inom 
hundutbildningen i Sverige i stort ger oss 
andra förutsättningar, möjligheter och också 
utmaningar att arbeta med i Kind BK.

Vi i Styrelsen arbetar främst med adminis-
tration samt att följa upp att tagna beslut 
genomförs. De verkliga besluten tas på våra 
medlemsmöten. Där rapporterar vi alla om 
vad som hänt sen sist, kommer med förslag, 
fördelar uppdragen, diskuterar och tar 
beslut. Resultatet av vad som sägs protokoll-
förs förstås och beslut skrivs också in i
KIND BK:S POLICY. Båda dokumenten 
hittar du på vår hemsida.

SBK, till skillnad från de flesta andra ak-
törer på hundmarknaden bygger på ideellt 
arbete. Den som städar klubbstugan, lägger 
spår på tävling, sitter i styrelsen eller håller 
en valpkurs gör det på sin fritid och utan 
ekonomisk ersättning. 

Vilken verksamhet vi har och får i fören-
ingen bygger därför ytterst på den kraft och 
engagemang alla medlemmar TILLSAM-
MANS förmår att lägga ner. Drivkrafterna 
för att engagera sig i ”hur det blir” är säkert 
både många och skiftande: att vilja skapa så 
bra förutsättningar som möjligt för sig och 
sin hund, se glädje i att hjälpa andra eller 
att trivas när det ser snyggt ut på klubben.
Oavsett anledning är det därför härligt att 
se att så många är villiga att bidra till att vi 
får en bra verksamhet för många! 

 

Min förhoppning är att vi  - med gemen-
samma insatser - får ett bra år tillsammans, 
med hundträning, bra kamratskap och en 
klubb som är trevlig att komma till!
Kom ihåg-ingen insats är för liten, den 
kommer alldeles säkert både dig själv och 
andra tillgodo!

Er ordförande,
Barbro

32
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Styrelse 2017
Ordförande  Barbro Wiktorsson  070-367 88 65  ordforande@kindbk.com
Vice ordförande  Merja Johansson 070-394 20 85  viceordforande@kindbk.com
Kassör  Ann-Git Rammus  072-516 97 03  kassor@kindbk.com
Sekreterare  Anna Gustafsson  070-626 36 41 sekreterare@kindbk.com
Ledamot  Torbjörn Johnsson 070-525 49 32
Suppleant 1  Susanne Klug  073-349 89 29
Suppleant 2  Lena Jacobsson 073-327 66 80

Revisorer
Therese Pock 070-831 09 45
Sofia Persson 070-654 30 67
Urban Toftby (suppleant)
Jessica Lidén (suppleant) 

Valberedning
Teresia Persson  070-655 67 87 (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
Emma Edvardsson 
073-511 22 01 
Utbildningskommitté
utbildning@kindbk.com
Evelina Kongbäck 
073-447 39 76
 
Stugkommitté 
stuga@kindbk.com
Torbjörn Johnsson
 070–525 49 32
 
 
 

Kökskommitté
kok@kindbk.com
Merja Johansson
070-394 20 85

Agilitykommitté
agility@kindbk.com
Susanne Klug
073-349 89 29
RUS 
rus@kindbk.com
Teresia Persson(sk) 
070-655 67 87
 
Lägerkommitté
lager@kindbk.com
Lotta Hägglund (sk) 
070-5385909  
 
 
 

Rallylydnadskommitté 
Rallytävlingar hanteras 
fortsättningsvis av  
tävlingskommittén
 
Trivselkommitté
Vilande 
 
Utställningskommitté  
Vilande 
 
 
 
 
 

 

Kommittéer 2017

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 2017 
Fler aktiviteter kan tillkomma. Håll utkik i kalendern på hemsidan. 

APRIL
1 Tävling, appellklass spår/sök 
4 Månadsmöte 
14 Tävling rallylydnad 
23 MH kennel 
30  Klubben uthyrd 
 

MAJ
2 Medlemsmöte 
13 Tävling, elitklass, spår 
20 MH Kennel 
 
JUNI

11 Tävling agility, kl 1 
17 Tävling lydnad, start-class 3   
 (kväll) 
18 MH (kennel)

JULI
22-28 Läger

AUGUSTI
1 Medlemsmöte 
13  KM agility 
27 Tävling, agility kl 3 
 
SEPTEMBER

5 Medlemsmöte 
9 Tävling, spår lägre-högre 
16 MH Kennel 
17 MH Öppen 
30  Tävling, skydd lägre-elit 

OKTOBER
3 Medlemsmöte 
28 Tävling, sök lägre-elit 
 

7 Medlemsmöte 
11 KM lydnad & rallylydnad 
12 KM bruks 
 

NOVEMBER

5 Medlemsmöte 

DECEMBER

FEBRUARI 2018
Årsmöte – separat kallelse skickas ut

MARS 2018
6 Medlemsmöte 

Alla tisdagar är är det allmän träning – välkommen!  

Platsliggning med skott 17.30. Skott kan förekomma 17.30 - 18.00.

APRIL 2018
3 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 
2017 

 
Agility 13/8 

 
Lydnad & rallylydnad 

11 november 
 

Bruks 12 november 

Boka in dessa dagar redan nu! 

Din närvaro är viktig på våra månadsmöten! 

ÅRETS 
STÄDDAGAR 
Datum ej fastställda när  
tidningen gick till tryck.  

Håll utkik i Facebook-gruppen 
och i nyhetsbreven för  

mer information. 
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Vårt år – 2016
Av Lina Jarhult

Egentligen så började ju all träning lite 
tidigare, men det är 2016 som ”allt” 
hände. Att gå från glädje och lekfullhet 
till krav och stress. Och tillbaks igen. 

I april 2016 åkte vi till Tyskland för 
att göra vår första tävling i mondio-
ring i Niederrhein, en region i västra 
Tyskland, nära Düsseldorf. En jättefin, 
relativt nystartad klubb arrangerade sin 
första mondio-tävling. Helgens tema 
var lantgård. Det fanns traktorer och 
kossor och hönorna hade lagt färgglada 
ägg, likt de i bollhaven. 

Med glada hejarop från den svenska 
klacken gick de två tävlingsdagarna bra. 
Mycket bra till och med! 

Vi hade förberett oss länge inför denna 
tävling, men vi hade ändå inte en aning 
om hur det skulle bli att utföra den. 
Detta var den första tävling vi gjort 
över huvudtaget. Vi hade inte en aning 
om hur vi funkade tillsammans med 
alla nya känslor och nerver. Men det 
funkade som sagt och två godkända 
resultat åkte vi hem med. Vi hade även 
fått ett stort knippe självförtroende och 
pepp, och en tanke att förbättra våra 
resultat i Danmarks årliga tävling i juli.

 

Vardagen, våren och 
till slut sommaren 
kom till Överlida och vi 
tränade på som sjutton 
ute  i trädgården och på 
klubben. Vi hade delar i 
lydnaden vi ville förbättra, 
och vi var tvungna att fixa 
till de där (icke existerande) 
släppandena som vi hade, 
eller inte hade. 

Väl dags att åka till Naest-
ved för tävling var vi pep-
pade och hade god tro på 
oss själva.  

Danmarks tema detta år 
var skräck. En väldigt fint 
arrangerad tävling med ske-
lett i olika former, franken-
stein-monstret som kom 
upp ur en kista och erbjöd 
alla hundar färsk lever i 
momentet matvägran, och flygande 
spöken i momentet platsläggning.  

Trots våra nya förberedelser och moti-
vation så funkade det inte för oss den 
här helgen. Vi kom tillbaka med ett 
godkänt resultat och en känsla av att vi 
skulle gett mer på träningen. Vi hade 
inte gjort tillräckligt! Dessutom hade 

Kolt lärt sig skillnad på 
tävling och träning.  
 
Dags att steppa upp 
träningen ytterligare! Vi 
begav oss till Frankrike 
för ett kort träningsläger 
och en tävling i Worms, 
i sydvästra Tyskland, på 
vägen hem.  

Den tävlingen hade cam-
pingtema och jag kom-
mer ärligt talat inte ihåg 
så mycket av den. Det 
positiva med den dagen 
var i alla fall att under 
förarförsvaret så kastade  
en av figuranterna boll 
till mig, med den andra 
figuranten jämte mig. 
Tanken var att figuranten 
jämte mig skulle boxa 
bort bollen, för att vid 
nästa kast ”slå” mig. 
Dessvärre misstolkade 
Kolt boxen som ett slag 
och markerade ett bett, 
men återgick till förar-

försvaret, och bet sedan i rätt situation. 
Då blev mattes hjärta varmt. Oj vilken 
lycka! 

Vårens tävlingar resulterade i att vi fick 
chansen att åka till Belgien för att tävla 
i VM. Från och med den dagen ökades 
mina krav och förväntningar. Jag ville 
prestera mer och bättre!  

Stressigt att hinna med barn, familj, 
jobb och träning. Den träning vi fick 
till hemma blev ofta konfliktfull och 
destruktiv. Både mellan mig och Kolt 
och mig och Daniel. En ond cirkel. En 
jättetråkig cirkel!  

Tävlingen genomfördes. Men inte mer 
än så. Vi hade fortfarande problemen 
kvar som vi haft sen tidigare, plus lite 
missar ifrån min sida så poängmässigt 
blev det inte så bra. Men vi hade i alla 
fall genomfört en tävling i VM, och 
slutade som plats 12 av 18 startande. 
Det tar vi med oss som en vinst! 

Från blåsiga oktober till blöta december 
har vi kanske tränat ett eller två pass 
skydd. Inte mer. Vi fick liksom nog. 
Just nu håller jag och Kolt på med att 
börja om, medan jag och Daniel blev 
kompisar så fort jag klev av planen. 

Men om jag skulle behöva skyddas 
någon gång, ifrån någon ful buse, vet 
jag i alla fall en som ställer upp. För 
vårt förarförsvar är något som vi aldrig 
missat... 
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SM i bruks & IPO, Borås 26-28/8 2016 
#ILOVEHUNDSM Av Barbro Wiktorsson 

& Gunnel Hjort

Årets stora begivenhet för bruksäls-
kare är utan tvekan SM där årets bästa 
ekipage i spår, sök, rapport, skydd och 
IPO möts tillsammans med horder av 
tillresta åskådare från när och fjärr-
ran. Under tre dagar ska mästare koras 
och övriga medaljer fördelas i de olika 
grenarna. Åskådarna ska supporta sina 
tävlande klubbkamrater, träffa bekanta, 
fylla shoppingkassarna till bredden med 
hundprylar, svinga en bägare på kväl-
larna och analysera både ekipage  och 
arrangemang med kritiska ögon samt ha 
det allmänt lättsamt i minst dagarna tre.
Precis så har ett antal av Kindskallets 
läsare tillbringat tidigare SM, men i år 
skulle ALLT – precis ALLT – bli an-
norlunda!
För första gången var vi utsedda att 
ARRANGERA mästerskapet! Kind 
BK skulle vara ansvariga för skydds-
hundsgruppen, den gren som innehåller 
absolut flest delmoment av alla!
 
 

Inte utan stolthet bestämde vi att göra 
det ABSOLUT bästa arrangemang 
för årets 15 kvalificerade tävlande som 
vi kunde åstadkomma, när vi nu fick 
chansen! Att vår planerade medarrangör 
Kungälv BK tyvärr var tvungna att dra 
sig ur arrangemanget skulle inte stoppa 
oss!
Här skulle funktionärer handplockas 
till en mängd olika uppdrag, förberedas 
och informeras, marker förberedas för  
spår och avsök, tävlingsledare drillas 
för lydnadsprogram så att de kunde 
upprepa det i sömnen, och servering 
byggas upp. Dessutom ville vi ha en  
riktigt bra tävlingsledare till plan-
skyddet, rappa skrivare, bra speaker, 
suveränt mottagande med guldkant av 
de tävlande, bra och tydlig information,  
minnesgåvor till alla  funktionärer 
och… och…? Listan över Vad, När, 
Hur och Vem växte i rask takt och 
upptog snart flera A4-sidor med lyckligt 
lottade (?)kamrater som skulle få 
byta traditionsenligt  festande framåt 
småtimmarna mot mer seriösa uppgifter 
och förmodad tidig sänggång.
Flera av våra klubbkamrater och 
bekanta var dessutom sedan länge 
engagerade i arbetet på och kring 
huvudarenan på Ryda sportfält i Borås, 
i styrgrupp, sekretariat, anläggning, 
serveringar och festarrangemang.  
Kort sagt- en total mobilisering av 
klubbmedlemmar av sällan skådat slag!
Det lysande undantaget  var  i princip 
Torbjörn Johnsson som med X-Man 
återigen  kvalificerat sig som tävlande i 
sökhundsgruppen. Tyvärr skulle det visa 
sig att inte många av oss andra skulle få 
tid eller möjlighet att applådera honom 
i ett enda moment. Varken honom eller 
något annat ekipage för den delen…
Så kom då äntligen  fredagen som vi  
väntat på! Solen stod som spön i backen 

 och klubbtröjan kändes plötsligt på tok  
för varm till shortsen. Med Henrik  
Persson i spetsen för skyddshunds-
gruppen tågade vi,  med en blandning 
av  stolthet och upprymdhet, in på 
tävlingsarenan och SM var igång!
Vår stora dag under tävlingarna var 
förstås lördagen med spår, avsök 
och lydnad. Under söndagen skulle 
framför allt vår värvade tävlingsledare 
för planskyddet, Marcus Rudström 
från Vänersborg, vara i hetluften 
tillsammans med centralt utsedda 
figuranter.
Skulle allt vi planerat gå i lås? Skulle 
det, vilket Gud förbjude och mot all 
förmodan, regna? Skulle utköraren av 
de tävlande hitta till Månstad? Skulle 
alla spårläggares väckarklockor ringa 
i tid? Skulle mobiltäckningen vara 
tillräcklig för att kunna rapportera 
in resultat i den takt vi tänkt? Skulle 
tidschemat hålla någorlunda? Skulle 
mackorna och hamburgarna räcka? 
Skulle ekipagen vara i tid till lydnaden 
på eftermiddagen, där de skulle tas om 
hand av Monica Schultz och Mållan 
Backstad på planen på Ryda?   
 
Läs vidare i tävlingsledare Gunnels be-
traktelse  över dagen på nästa sida!

SM i BRUKS & IPO
BORÅS 26-28/8 2016
#iloveHUNDsm
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Att arrangera SM för skydds-
hundarnas spår och avsök.
Valet av marker var lätt då vi hade möj-
lighet att låna de marker som tillhört 
mitt föräldrahem i Månstad. Runt 
Sämsjön och Tapplesjön började pro-
menaderna i den aktuella skogen redan 
i januari 2016.
Nybygget där Elin och Gustav bodde 
när jag var ung blev den naturliga sam-
lingsplatsen för avsök och spår. 
Spårläggare tillfrågades och vi blev en 
go skara människor. Mycket blandade 
hundmänniskor från närliggande klub-
bar, ”stödmedlemmar” från Örebro, 
smålänningar och givetvis den skara 
människor som har funnits i Kind 
under mitt ”hundliv”.
Runt påskhelgen 2016 träffades vi för-
sta gången och med endast någon liten 
funktionärsförändring var spårläggare 
och de flesta spåren givna. Nu skulle 
det bara ut och gås… och snitslas…
En besiktningsman från centrala sek-
torn kom på besök i maj och godkände 
marker för spår och avsök. Sökrutan var 
på promenadavstånd från parkering och 
samlingsplats.
Köket involverades och vi planerade 
för att sälja lite enklare förtäring ute på 
samlingsplatsen.
Tranemo kommun ställde upp med 
elaggregat, klubbkompisar med tid 
och goa hamburgare till funktionärer 
och tävlande. En toavagn kördes till 
Ny-bygget för att vi skulle slippa se 
toa-papper i skogen efter 15 nervösa 
spårläggare och 15 nervösa tävlande.
Tävlingsdagen kom med rasande fart 
och även om man har full tillit till sina 
klubb-/hundkamrater så vet man ju 

aldrig. Skulle någon försova ej? Få stopp 
på bilen? Få noja och inte kunna gå sitt 
spår?
Alla funktionärer dök upp i tid och vi 
klädde oss i Kinds funktionärskläder;  
T-shirt från Fristads och CWS Boco 
och vår röda fleecetröja.
Klockan tickade, det var 2 minuter 
före utsatt lottningstid och av de täv-
lande syntes inte röken. Då ringde min 
telefon och det visade sig att de kört 
vilse!! Det hade jag inte haft med i mina 
tvångstankar kring vad som kunde gå 
fel. Men.. vi hann. Första påsläppet i tid 
och sen kändes det som allt skulle flyta 
och inget kunde gå fel.
Efter att vi skickat iväg några tävlande 
och man börjar slappna av, ringer tele-
fonen och jag hör ett flåsande i andra 
änden. Jag kollar på displayen och 
konstaterar att det är spårläggare Jes-
sicas telefon varvid jag lugnt försöker be 
henne att stanna, andas och berätta.
Jodå, spårchefen (jag) hade varit och 
satt upp startflaggor 2 dagar innan. 
Jasså!! Hade jag inte satt spårflaggan vid 
starten? Hua…  Det spåret blev några 
meter kortare än de andra men killen 
som fick det som SM-skyddspår kom 
runt och allt gick bra.
Bara några minuter senare kommer en 
bil på den lilla skogsväg vi står på. Vi 
tror nog alla som står där att det är en 
spårläggare, men bilen kör förbi i hög 
fart och fortsätter mot de spår vi har 
framför oss. Ytterligare en gång får jag 
tacka min lyckliga stjärna att jag inte 
har problem med hjärtat.
Markägaren Sören tillkallades på sin 
fyrhjuling och såg snabbt till att den 
helt ovetande bärplockaren åkte någon 
annanstans och plockade bär denna fina 
lördagsförmiddag.
Direkt efter att domarna dömt färdigt 
spårarbetet så skulle nästa moment 
börja. Henrik, som var tävlingsledare 
för avsök hade stora planer för täv-
lingsdagen som fick hela hundsve-
rige att dra på smilbanden.  
 
Tidsschemat var medvetet tight för 
att allt skulle hinnas med, varvid 
vi inte vågade låta domarna ta en 
promenad till avsöksbanan. När de 
kom i bilen till samlingsplatsen sat-
tes de direkt på kärran till fyrhju-
lingen och transporterades på så 
vis snabbt och säkert ända fram till 
startpunkten av sökbanan.
En till synes öppen ruta men ack så 
svår att det inte delades ut många 
fullpoängare på avsök och stånd-
skall.

När mitt arbete för denna dag var slut 
kunde jag konstatera att det varit en 
toppendag för de allra flesta.
Alla kom runt sina spår, alltså var 
tävlande nöjda, domarna nöjda och vi 
funktionärer kunde klappa varandra på 
axeln och en tumme upp ges.
Jag är glad och stolt över att Kinds 
Brukshundklubb på ett proffsigt sätt 
klarade av att hålla en mycket hög, 
jämn standard på arrangemangen i 
skogen för skyddshundsgruppen.
Anledningen till dessa goda resultat är 
ju givetvis alla funktionärers höga am-
bition att på ett ansvarsfullt och trevligt 
sätt bemöta dagen och uppgiften på ett 
mycket proffsigt sätt. 

Tack alla.  
 
Av Gunnel Hjort tävlingsledare/ 
ansvarig för skogsarbetet på lördagen

Sverker Lindblad & Lindjax Jetson 
slutade på en bronsplats.

Anna Lindelöf & Julle af Centaurus 
tog hem silvermedaljen.
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På söndagen kom regnet!
Det började lite försiktigt, övergick i 
spridda skurar för att fullkomligt ÖSA 
ner när det var dags för inmarsch till 
prisutdelningen.
Vid det laget hade tävlingsledare 
Marcus dragit igång planskyddet prick 
kl 10.00 och de utmärkta figuranterna 
hade arbetat sig igenom hela startfältet. 
Johan Leandersson hade presenterat 
samtliga ekipage i mikrofonen och 
Lotta Hägglund och jag själv simultant 
summerat oss igenom samtliga ekipages 
totalpoäng vid kanten av planen som en 
service till publiken.
Mästerskapet var avgjort, och överst 
på pallen stod startnummer 1 Elin 
Haglund med sin malinois Chowlivs 
A’Rusa från Nyköpings BK.
Därpå följde de två ekipage som under 
året samlat ihop högst kvalpoäng: silver 
till Anna Lindelöf, Växjö BK, med 
Julle av Centaurus och brons till 2015 
års svenska mästare Sverker Lindblad , 
Kungälv BK, med Lindjax Jetson.
Hur gick det då slutligen för hemma-
ekipaget Torbjörn och Hinnared´s 
X-man? Jo, de kom på en hedrande 4:e 
plats med samma poäng som bronsme-
daljören! SÅ snubblande nära var de att 
få kliva upp på pallen även i sök, efter 
sina två tidigare SM-segrar i rapport 
och en bronsplacering i spår de senaste 
åren. Men eftersom X bara är 10 år (!) 
så laddar de säkert om till SM 2017 och 
får en ny chans då!
Har man lyckats placera sig bland de 
sex bästa som premieras på prisutdel-
ningen struntar man förmodligen i om 
himlen öppnar sig just då! Det var idel 
glada leenden och många vinkningar till 

publiken trots att speakern knappt hör-
des, protokollen var näst intill oläsliga 
och blöta som disktrasor och att pris-
utdelare och tävlanden utan paraplyer 
såg ut som dränkta katter med regnet 
droppandes från näsorna.
Dessutom uttryckte många av de 
tävlande, både placerade och andra, 
sin belåtenhet med arrangemanget och 
föreslog att de skulle komma tillbaka 
nästa år igen!
Själva kände vi oss totalt dyngsura, 
idiottrötta och samtidigt otroligt glada 
över att vi lyckats genomföra vårt SM 
på ett sätt som de tävlande uppskattade!
 

Det ryktades senare att vår klubb möj-
ligen var den som under arrangemanget 
lyckats engagera flest funktionärer totalt 
sett, trots att Kind BK troligen var den 
minsta till medlemsantalet av arrang-
örsklubbarna. Kanske var det så, kanske 
inte.
Hur som helst: Tusen Tack till alla 
klubbkamrater och bekanta som ideellt 
lagt ner blod, svett och tårar för vårt 
SM- ni är alla GULD värda!

Och vem vet – kanske får vi äran att ar-
rangera ytterligare ett Bruks-SM någon 
gång i framtiden?  
 
Av Barbro Wiktorsson

Prispallen i söket, med vårt hemmaekipage Torbjörn och X-man på en mycket 
hedrande 4:e placering.
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Ja, lite upp och ner gick det 2016 
men så här med facit i hand så var 
det mycket som gick rätt bra ändå!
I början av året tränade vi som gal-
ningar för att kunna starta på ranking 
under våren med de nya internationella 
reglerna. Även om det gick bra för oss 
på NM 2015 så kändes det viktigt att få 
till de nya momenten. En plats i lands-
laget går inte att ta för givet och kan 
man inte momenten som är aktuella 
på kommande mästerskap är det Bye 
Bye. Den första rankingtävlingen gick 
dåligt. Ki löpte, vi fick starta sist och 
det blev ganska stressigt när det väl var 
vår tur men den största anledningen till 
den dåliga känslan var att vi inte kände 
oss redo. Att under tidspress behöva 
träna in nya moment gör att man tar 
ofrivilliga genvägar och NEJ vi var helt 
enkelt inte färdiga för att tävla. Men 
går det så går det.. De nya momenten 
gick hur som helst bra och det var jag 
som sabbade allt genom att säga till Ki 
att lägga sig UTANFÖR rutan. NOLL 
poäng… Med en annan känsla hade det 
aldrig hänt. Det är sällan jag är nervös 

men den här tävlingen var jag nervös 
eftersom jag inte hade en aning om hur 
det skulle gå. Nervositet gör att mina 
kommandon kan låta annorlunda, jag 
kan vara på nästa moment i tanken 
eller vara kvar i något dåligt som hände 
i momentet innan. Vanligtvis släpper 
nervositeten efter lottningen och sedan 
är jag fokuserad och i nuet ända tills vi 
kliver av planen. 

Andra rankingen gick görbra! Eller jag 
trodde det ända tills jag efteråt fick reda 
på att vi nollat rutan – igen. Domaren 
valde att nolla oss i en situation där en 
annan domare hade valt att ge full pott. 
Ibland har man domaren med sig och 
ibland funderar man på om man ska 
byta sport.. Men hur som helst tyckte 
ändå landslagsledningen att jag och Ki 
presterat bra och vi fick frågan om vi 
ville åka med till VM i Moska som re-
server. Vanligtvis får inte reserven starta 
på VM men då flera länder valt att avstå 
resan till Moskva var sannolikheten stor 
att få starta. Bara några veckor innan 
avresa blev en hund i laget skadad och 

jag och Ki gick in som 
ordinarie. Då tänkte 
jag: nu ska vi allt visa att vi är värda en 
ordinarie plats. På ett VM räknas de 
tre bästa resultaten och mitt hemliga 
mål var att jag och Ki skulle bidra till 
lagresultatet. 

För att åka till Moskva behövs visum 
vilket var rätt bökigt men det fixade 
sig till slut. Hunden skulle ha vanlig 
vaccination, vaccination mot rabies och 
leptospiros, avmaskning samt friskhets-
intyg från officiell veterinär dagarna 
innan avfärd. Eftersom vi skulle flyga 
fick vi fixa en gigantisk godkänd flyg-
bur. Den största utmaningen var dock 
att få med sig så mycket träningsgrejjer 
som möjligt i resväskan utöver hundmat 
och kläder. Alla förberedelser inför resan 
svetsade verkligen samman laget och vi 
kände om vi lyckas komma till Moskva 
så klarar vi allt! 

I Moskva var det närmare 30 grader 
och hög luftfuktighet men tävlingen ar-
rangerades i en flådig ridhusanläggning 
med AC – som de stängde av under 
prisutdelningen vilket gjorde att folk 
höll på att kola vippen till tonerna av 
Dallas signaturmelodi. Vi hade en hel 
ridbana inomhus där alla länder kunde 
boa och i mitten fanns det plats för att 
träna. I den stora arenan var underla-
get sand – helt fantastiskt! Det är inte 
ovanligt att mästerskap hålls på hårt, 
halkigt underlag. På torsdagen fick alla 
lag en halvtimme var för att träna på 
tävlingsplatsen. På fredag och lördag var 
det kval och lagtävling och på söndagen 
final. Tävlingsledarna var mycket proff-
siga och upplägget bra utan några större 
svårigheter. Det klurigaste var nog att 
man blev störd på uppställningspunkten 
i flera moment för att lotta apporter, 
skiften eller meddela om hunden skulle 
stå eller ligga direkt i rutan. Ja det mesta 
var kanonbra arrangerat. Om det är 
något som skulle kunnat vara bättre 
så var det väl maten i kafeterian… 
Kålsoppa utan kryddor typ… Tur att 
maten på hotellet var desto bättre! Vi 
hörde från danskorna som bodde nära 
tävlingsområdet att de höll på att svälta 
ihjäl… Vatten var vi tvungna att köpa 
till både oss och hundar då det var risk 

Går det så går det! VM – SM – NM
Av Emelie 
Wickström



för parasiter i kranvattnet. Trafiken är 
en annan historia… I Moskva kan det 
vara låååånga bilköer under vissa tider 
på dygnet. Vi hade vår egen buss som 
hyrdes genom hotellet. De dagar vi åkte 
taxi var det också fixat genom hotellet. 
Det finns tydligen en del skummisar 
som man ska passa sig för. Om man be-
talade extra kunde man få en taxichaffis 
som kunde engelska – i bästa fall ”Yes” 
och ”No”. 

Lite unikt var att vi i Sverige låg efter 
med de nya reglerna vilket gjort att 
vi endast haft möjlighet att tävla två 
gånger med de nya reglerna innan det 
var dags för VM. Jag hade stora problem 
med en del i det nya men två veckor 
innan VM fick vi ett genombrott i trä-
ningen och det räddade oss BIG TIME. 
Det är ofta så för mig. När jag sätts in-
för stor press (exempelvis när något inte 
funkar några veckor innan VM !) serve-

rar min hjärna helt plötsligt en lösning. 
När jag stöter på hinder i träningen är 
jag inte sen med att diskutera eller börja 
ställa frågor till människor i min närhet. 
Det behöver inte vara lydnad utan det 
kan vara andra hundsporter där jag kan 
se liknande mönster i träningen. Sen 
sparar jag allt jag hör i hjärnkontoret 
och när pressen blir tillräckligt stor 
(typ: jag kommer skämmas ihjäl om vi 
inte klarar framåtskicket på VM som är 
alldeles snart) så VIPS har jag en idé om 
hur jag ska ta tag i svårigheten – och det 
funkar. Det är superviktigt att våga fråga 
och ta tag i problemen om man vill 
utvecklas och komma framåt! Det gäller 
inte bara lydnadsträning. 

Självklart va jag nervös för det där j’¤#la 
framåtskicket på VM men när det var 
avklarat var jag lyckligast i världen, 
mina ben skakade okontrollerat men 
vad gör väl det när man får 9-9,5 på 

fria följet trots det. Vi slutade som åtta 
under fredagen och efter lördagens 
nagelbitande var det klart att vi skulle få 
gå finalen på söndagen. VM-final! Fattar 
ni? VM-final!! Av 80 ekipage skulle vi 
bli ett av de 20 bästa. Mitt mål under 
finaldagen var att komma bland de 
femton bästa. Efter lottningen var det 
klart att vi skulle få starta sist å jag va så 
jäkla taggad – ända tills det var dags att 
hämta Ki. Då började det åska och jag 
märkte direkt att Ki blev berörd. Hon 
tog godis men ville inte springa efter 
bollen och när jag försökte med en kort 
inkallning satt hon som klistrad kvar. 
Inte den bästa känslan när man ska in 
för en VM final.

- OK Ki nu överlever vi det här bara! Vi 
går in och testar; Går det så går det! Det 
värsta som kan hända är att vi får gå ut 
igen. 

Vi gick in, Ki ställde upp för mig på ett 
sätt som jag aldrig upplevt tidigare, jag 
tog henne från moment till moment 
och stöttade så gott det gick och jag 
har aldrig känt en större samhörighet 
med någon på fyra ben som jag gjorde 
i den stunden. Vi var i symbios, bara 
Ki och jag inne i ringen, moment för 
moment. Bara ta oss igenom det här. 
Överleva. Det gick bra! Ki gjorde inga 
missar egentligen, klarade alla moment. 
Domarna såg dock att hon var berörd av 
åskan och det drog ner betygen generellt 
då hon tittade sig omkring och såg oro-
lig ut. Överdomaren hade till och med 
övervägt att bryta då det var uppenbart 
att Ki var berörd av åskan. Men efter-
som hon jobbade på så bra som hon 
gjorde fick vi köra vidare. Vi slutade 
12a i finalen och jag är såklart jätte nöjd 
men jag kan inte låta bli att undra hur 
det hade slutat om vädret varit på vår 
sida under 10 minuter... 

Efter VM var det dags för SM och 
jag var helt slut, inte ens nervös. Ska 
jag vara ärlig längtade jag bara till att 
det skulle vara över. VM var en riktig 
urladdning och det var svårt att ladda 
om. Hur kan man inte vilja tävla SM 
liksom? På SM går de femton bästa 
ekipagen till final och vi blev 9a efter 
lördagens kval och i finalen behöll vi 
den placeringen. Ki jobbade på jättebra 
och hade jag varit på topp uppe i hjärn-
kontoret hade det gått bättre. Missarna 

10 11



12 

i finalen tar jag på mig, bla en omdiri-
gering i dirigeringsapportering och ett 
svagt kommando i inkallningen vilket 
slutade i ett dubbelkommando. 

Efter SM blev Ki huggormsbiten och 
fick ofrivillig vila under några veckor. 
Men efter ok hos veterinären fick vi 
börja träna inför de sista rankingtäv-
lingarna i början på september. Den 
första resulterade i en sjunde plats. 
Ingen vidare runda poängmässigt och 
känslan var inge vidare heller. Det gick 
dock bättre på söndagen då vi slutade 
fyra vilket är det bästa resultatet vi haft 
på ranking, med andra ord några goa 
rankingpoäng. KATJING! 

Efter rankingarna i Fagersta var det dags 
för landslagsledningen att ta ut lag till 
NM i Helsingfors och gissa om jag blev 
glad när landslagsledaren Heidi ringde 
och meddelade att jag var med i laget. 
Det gick – och den här gången en ordi-
narieplats. YES! 
Under hösten löpte Ki och hon lycka-

des träffa höglöpet just på landslagslä-
gret i Vårgårda. Efter den helgen fick vi 
med oss en massa skräp i träningen som 
jag aldrig upplevt tidigare. Löpet har 
tidigare varit problemfritt men just den 
här gången blev det en ny erfarenhet. 
Under helgen tränades det intensivt 
och många med hanhund ville nyttja 
att Ki löpte. Så här i efterhand inser 
jag att jag skulle bromsat det eftersom 
det inte blev den bästa träningen för 
Ki. Efter helgen låg Ki högt i stress och 
visade väldigt tydligt när jag var otydlig 
genom att protestera med ljud. Jeesus 
vad är det här? Vi kämpade på och 
testade lite allt möjligt för att få bukt 
med problemen och jag måste erkänna 
att den här hösten har jag lärt mig så 
otroligt mycket om Ki eftersom hon så 
tydligt visat när jag är otydlig. Fy skäms 
på mig! Men hon har även visat tydligt 
när hon är ofokuserad och tänker själv 
– skärpning Ki! Vi har hittat nya vägar i 
träningen och till NM var vi långt ifrån 
klara men en bra bit på väg. Går det så 
går det. 

Ki kändes jätte fin i hallen under trä-
ning dagen innan NM. Men jag var lite 
orolig att hon skulle falla tillbaka under 
programmet. Att börja med en inkall-
ning och därefter köra rutan drar upp 
henne rätt bra och ett fritt följ efter det 
är en utmaning. Väl där så kände jag 
att hon var på vippen att flippa ur. Jag 
valde att ta bort mina egna komman-
don för att hon skulle fokusera ännu 
bättre och det visade sig fungera bra 
just där och då. Rundan avslutades med 
dirigeringsapportering och där gjorde 
hon flera fina saker som vi kämpat med 
den sista tiden. YES där satt den! Dag 
två gick så bra som det kunde gå. Ja  
den känslan sammanfattar NM-helgen:  
vi presterade så bra vi kunde just då. Vi 
var inte på topp i formkurvan men har 
växt ihop otroligt mycket sista månaden 
innan NM så att kunna gå in och göra 
en så bra helg är för mig helt fantas-
tiskt. Att kunna göra det bästa när det 
gäller. Laget tog brons och jag och Ki 
slutade 9:a och jag är riktigt nöjd med 
det. Men vi kan bättre! När känslan är 
där till 100 % -då blir det riktigt bra! 
Det blir målet 2017. Den bästa känslan 
i träning och tävling  - det räcker långt.

SM 
Foto: Daniel Eidenskog

SM 
Foto: Daniel Eidenskog
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Hinnareds XmanÅrets brukshund 2016 
Torbjörn Johnsson & Hinnareds X-man

Årets lydnadshund 2016 
Emelie Wickström & Eye Dog Glen Keith (Ki)

Årets agilityhund 2016 
Marianne Knutsson & Trollborders Ville Vinbär

Årets rallylydnadshund 2016 
Susanne Klug & Lappforsens Deamon
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Mitt liv som Doc
Av Mattias Stensson

KM bruks 
1. Monica Schulz & Mandylikes Yet to Strike
2. Cecilia Rydäng & Svarthalls Turbo
3. Susanne Klug & Lappforsens Fudge
4. Katarina Sunnerås & Gullrics Xanti
5. Lotta Hägglund & A-Amaroo 
 
KM lydnad 
1. Johanna Malm & Kustmarken’s Dora (Axsa)
2. Emelie Wickström & Eyedog Glen Keith
3. Susanna Klug & Lappforsens Fudge
4. Emma Edvardsson & Aussie Kullens Zeus
5. Lotta Hägglund & A-Amaroo
 

KM rallylydnad 
1. Tanja Johansson & Fjällvallarens Abisko
2. Susanne Klug & Lappforsens Deamon
3. Susanne Klug & Lappforsens Fudge
4. Evelina Kongbäck & Corinnas Grace
5. Tanja Johansson & Rahkkasen I’am Huckleberry Finn 
 
KM agility 
1. Susanne Klug & Lappforsens Deamon
2. Susanne Klug & Lappforsens Fudge
3. Reidar Gröndahl & Jazz On The Rocks (Rocky)
4. Reidar Gröndahl & Teddy (ville inte vara med på bild)
5. Susanne Klug & Don 

Hej, jag heter Doc och är en 1-årig beauceronkille och jag 
tänkte berätta lite om mig själv;
Att vara en energisk handlingshund ses ofta som en positiv 
inställning till det verkliga hundlivet. I mitt fall säger de att 
jag ibland är lite väl energisk till saker och ting. Själv ser jag 
inte problemet. Allt är ju inte intressant och är det inte det 
stänger jag bara av. På så vis kan jag inte bli utbränd och 
kan istället fokusera stenhårt på det jag tycker är roligt, att 
utmana husse, matte och storebror Nero!

I min värld finns det inga för och nackdelar med mig, att 
hoppa i soffan skapar en aktivitet, aktiviteter är ju bra. Även 
om jag inte får vara i soffan vill jag ibland skapa lite utma-
ningar, att reta husse eller matte går oftast bra, särskilt roligt 
är det ju när de precis kommit hem efter en lång arbetsdag. 
Min specialitet är att börja med ett nafs i handen för att 
sedan försöka springa ut på tomten och samla på mig diverse 
smuts på tassarna som jag sedan kan använda som en offensiv 
mot deras fina kläder. Räcker inte det måste jag ta till åtgär-
der så som att köra sofftricket eller vägra gå in om jag lyckats 
ta mig ut. Under min korta tid på Ljunglid har diverse hot 
riktats mot mig, bland annat har jag blivit hotad att få åka 
tillbaka till Löberöd där jag är född och jag har även hotats 
med att bytas ut mot en schäfer eller border collie.

Ibland väljer jag 
den farliga stigen 
till tuffa utmaning-
ar, det betyder att 
jag gör ett tappert 
försök att reta upp 
storebror Nero. 
Nero kan ibland bli 
lite våldsam mot 
mig, det har inebu-
rit ett par veterinär-
besök med bland 
annat ett skadat 
öra. Oftast ångrar 

jag mig efteråt men då är det försent. Nero är den rätte store-
brodern för mig, han håller mig i schack, bland annat genom 
respekt och en förmåga att lugna ner mig med sin blick. Jag 
har förstått på senare tid att reta upp storebrodern för mycket 
kan ge smått allvarliga konsekvenser men ibland kan jag bara 
inte stå emot att göra det!
Trots att jag är en ganska jobbig hund i andras ögon är jag 
också samtidigt fruktansvärt bedårande och söt. Jag och matte 
tror till 100% att jag har potential att lyckas i både lydnad 
och spår framöver, men innan allvaret börjar kommer jag att 
lägga all energi på att göra det jag tycker är roligast, leka, få 
igång husse och matte och då speciellt matte!

Klubbmästerskap 2016 
Tyvärr har de tryckbara bilderna på plac 1-5 från klubbmästerskapen på något märkligt sätt  

försvunnit och finns nu endast på klubbens hemsida. Här kommer dock redovisning i textform. 
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Bonjour! Je m’appelle Me’gas…
Av Sanna Lindqvist

…och det är väl ungefär allt jag kom-
mer ihåg av mitt vackra modersmål.  
Ibland imponerar jag på mamma med 
att förstå kommandon, de kommandon 
jag vill förstå… ”Attaque” brukar aldrig 
vara problem!

Men, för att börja från början, jag föd-
des i slutet av mars i det vackra Nor-
mandie. Min mamma var en underbar 
individ! Hon var jättesnäll och hade 
massor med god mat. Efter några veck-
or kom en man med något han kallade 
hundmat, gott det också men mammas 
mat är bäst. Några veckor senare kom 
en tant som pratade konstigt och sa: 
”Jag tar gärna den lilla tjockisen.” När 
jag förstod att hon menade mig blev 
jag lite sur. Tjock??! Jag?? Lite rundare 
än min bror förvisso men INTE tjock! 
Hon har fortfarande inte bett om ursäkt 
för det. Men hon förklarade att om jag 
flyttade hem till henne skulle jag få bo 
inne i huset och ha möjlighet att ligga 
i möbler, vilket inte är jättevanligt i 
Frankrike. Dessutom lovade hon att 
jag skulle slippa ha elhalsband på mig. 
Så jag gick med på att flytta till henne. 
Efter lite övertalning (karameller och 
grisöron) gick jag med på att kalla 
henne ”mamma” också.  
 
Först åkte vi till en villavagn vid Risle. 
Där var lite trångt men med en fin 
altan och en ok soffa. Jag fick några få 
leksaker men inte alls tillräckligt! Men 
jag träffade min IDOL! Så ofta vi hade 
möjlighet åkte vi till ett fint ställe där 
det fanns konstiga djur, mjukt lig-
gunderlag och IDOLEN! Han är så 
fantastiskt min idol – han vet precis hur 
man ska leka!

När vi inte var på 
det fina stället med 
min idol gjorde vi 
lite utflykter. Ofta 
till något ställe 
med underbara 
dofter som tydligen 
kallas ”restaurang”. 
Enligt min nya 
mamma får jag 
bara gå på restau-
rang i mitt hem-
land. Här är de 
tydligen jättefåniga 
och låter inte hun-
dar komma in…?

När jag lärt mig 
tillräckligt för min ålder åkte vi däri-
från. Jag fick bo på hotell flera nätter. 
Det är jag jättebra på! Efter några dagar 
och massor med kilometrar kom vi 
till det som skulle bli mitt ”hemma”. 
Inget lyxhotell direkt! Men en schysst 
fåtölj som är bara min och en säng som 
tanten tar alldeles för mycket plats i. 
Hyfsad mat (inte som på restaurang 
men ok) och bra kisseplatser nära.

Det tråkiga är att kärringen (”mamma”) 
började ställa massor med onödiga och 
tråkiga krav! Komma när hon ropar – 
Varför det, jag kommer väl när jag är 
klar med det jag gör!? Inte dra i snöret 
– Nehej, men om det inte passar så gå 
fortare då kärring! Gå fint vid sidan – 
Visst, om jag får karameller! Vänta på 
hennes kommando innan man biter 
– Varför??? Hon ville verkligen inte 
begripa att allt skulle bli såååå mycket 
enklare och bättre om hon bara väntade 

i bilen och lät mig ta hand om allt. 
Förhandling! Hon sade något om att: 
Jag betalar din mat, kör din bil och bär 
dina leksaker. Om du inte samarbetar 
slutar jag med det…

Jag funderade länge! Till slut kom jag 
fram till att det nog är bra om någon 
köper mat. Nu försöker jag verkligen 
göra som hon vill! Oftast lönar det sig 
och jag får karameller, bollar, duttar och 
ibland tom bitbyxor. Men ibland är 
hon för tråkig och långsam så jag bara 
måste föreslå alternativa utföranden av 
det hon ber om. Hittills har hon inte 
köpt mina förslag. OK, alla mina idéer 
kanske inte är jättebra; att testa elen på 
ett grishägn var kanske inte det smartas-
te jag gjort. Att försöka springa igenom 
fårnätet tre gånger var heller ingen 
höjdare. Men snart, snart kommer jag 
att få en sån där superbra idé som hon 
bara måste acceptera!

Tur i alla fall att hon har mig! Tanten 
är gammal, fet och lat. Det ska man 
visst inte säga, inte ens om det är sant. 
Kanske framförallt inte när det är sant! 
Hade hon inte haft mig som ser till att 
hon kommer ut och rör sig hade hon 
säkert varit fetare och lättjan hade fått 
fri framfart. Åldern kan tyvärr inte ens 
jag göra något åt.

Hon säger att när jag blir stor (och 
stilig) ska jag få bita mer och tävla i 
Mondioring. Jag tycker att jag är stor 
och stilig nu!



Vill du vara med på 
sommarens läger 
måste du anmäla  
dig snarast möjligt! 
 
Sista anmälningsdag  
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Inbjudan och anmälnings- 
formulär hittar du på  

www.kindbk.com

Inbjudan till 
Kindslägret 2017
Lördag 22 juli - fredag 28 juli

NYTT
Skydd   
Mondioring   
Spår   
Sök
SPÖK  
 

Jubileum – 
Kindslägret 40år

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

  Tel 0320-195 00  •  SKENE

www.enandermaskin.se    •    www.skenejarn.se

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


