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Infokommitténs rader
I förra årets nummer var det med nöd och näppe materialet rymdes på de 16 sidorna. I år 
har det varit problem att fylla dem. Därför beslutades på månadsmötet i mars att antalet 
sidor i fortsättningen kommer vara flexibelt, beroende på hur mycket material som finns. 
Tanken är ju inte att vi i kommittén ska behöva tjata på folk om att skriva något, eller själva 
tvingas producera texter, för att fylla sidorna men vi tar mer än gärna emot material om du 
har något du vill skriva om. Sidantalet är dock inte hur flexibelt som helst, det går i ”snäpp” 
om fyra, alltså 8-12-16, och 16 är max om vi ska hålla oss inom rimlig portogräns. 
 
Under 2018 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. Material till tidningen skickas lämpligen till info@kindbk.com. 
 
 Vill du blogga på klubbens hemsida? 
På månadsmötet i mars kom det upp en idé om att lägga upp blogginlägg på hemsidan. där 
de som vill kan skriva om något som handlar om hunderiet i allmänhet eller klubben i syn-
nerhet. Det kan vara allt från rapporter från tävlingar, städdagar och kurser till egna reflek-
tioner om hundträning och -tävling. Det behöver inte vara långt, skriv så mycket du känner 
för och bifoga gärna en bild (eller flera) så lägger jag upp det. Förhoppningsvis skapar det 
lite mer liv och det blir också ett litet arkiv över våra aktiviteter. 
 
Texter och bilder skickas till: webmaster@kindbk.com 
 
 Kommittéernas sidor på hemsidan 
 
Sitter du i en kommitté är det viktigt att du kollar att det som står på kommitténs sida är 
aktuellt och det är lämpligt att göra det ungefär NU, när de nya (eller nygamla)  
kommittéerna har påbörjat sitt verksamhetsår. 
 
 Tävlingsresultat 
 
Dina tävlingsresultat vill vi gärna ha in löpande under året för att undvika anhopning 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 
och din hund varit ute på tävlingsbanorna. På hemsidan, under ”Tävling” finns en rubrik 
som heter ”rapportera resultat” och där hittar du formuläret för resultatrapportering. 
 
 
Är du sugen på att jobba med 
Kindskallet och/eller hemsidan? 
Det är hög tid att börja skola in någon ny på min post och istället för att börja från noll, 
den dagen jag inte sitter kvar i infokommittén (och den kan komma ganska snart), så är det 
bra att börja skola in någon redan nu. Brinner du för information är du välkommen i  
kommittén. För att göra tidningen behövs ett layoutprogram, t ex Adobe InDesign, och 
vissa kunskaper i hur det fungerar. För att uppdatera hemsidan krävs i stort sett inga 
förkunskaper. Det är ett ganska ”basic” system och man lär sig snabbt, inga kunskaper 
i programmering krävs. Hör av dig i så fall, antingen när vi träffas på klubben eller via 
info@kindbk.com. Det är inget måste att en och samma person gör båda delarna. Det går 
utmärkt att dela upp. 
 
Lotta 
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Anmäl dig till klubbens nyhetsbrev 

Länk hittar du på hemsidan. 

Gå med i klubbens Facebook-grupp  

för löpande information:  

sök på Kind Brukshundklubb

Kind Brukshundklubb
Risa
512 93 Svenljunga

Tel: 0763-93 69 50

Bankgiro: 809-1787

Medlemsavgifter 2018
Helbetalande: 570 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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Ordförande har ordet
Välkommen till Kind BK och 
ett Gott Nytt 2018!  
Jag heter Barbro Wiktorsson och tackar 
återigen för förtroendet att leda Föreningen 
i Mitt Hjärta under det kommande året.

Jag vill, å styrelsens vägnar, hälsa Dig varmt 
välkommen till ett nytt år i klubben!

Under det kommande året har vi förhopp-
ningar att, bland annat, kunna erbjuda 
lärorika kurser, bra arrangerade tävlingar 
och MH, det 41:a brukslägret i klubbens 
historia och inte minst - ett upprustande av 
klubbstugan!

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

Svenska Brukshundklubben firar i år 
100-årsjubileum som organisation.
Till skillnad från de flesta andra aktörer på 
hundmarknaden bygger alla lokalklubbars 
verksamhet, fantastiskt nog, fortfarande på 
ideellt arbete och medlemmarnas engage-
mang.  

Den som städar klubbstugan, lägger spår 
på tävling, sitter i styrelsen eller håller en 
allmänlydnadskurskurs gör det på sin fritid 
och utan ekonomisk ersättning.
I dagens kundorienterade samhälle framstår 
Brukshundklubben nästan som en kvarleva 
från förr - men en trevlig sådan!
Därför är det både härligt och beundrans-
värt att så många är villiga att bidra till att 
vi får en bra verksamhet, och dessutom i år 
efter år! 
Kom fortsatt ihåg - alla insatser kommer 
alldeles säkert både dig själv och andra 
tillgodo!

Som tur är innebär brukshundklubben 
inte bara arbete och slit för föreningens väl 
och ve. Kärnan är naturligtvis alla tillfällen 
till hundträning på alla nivåer, gemenskap 
med likasinnade, massor av goa skratt - och 

kanske också en och annan tår.
Min förhoppning är att vi alla bidrar till 
att Kind BK är en klubb som är trevlig att 
komma till, oavsett om du vill träna, tävla 
eller ta en kopp kaffe.
 
Väl mött,

Er ordförande,
Barbro 
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En av brukshundsklubbens grundläggande uppgifter i samhället är att informera 
om hundens beteende, dess uppfostran, utbildning och vård. Kursverksamheten är 
samtidigt klubbens viktigaste inkomstkälla. För att klubben ska kunna erbjuda sina 
medlemmar en fungerade anläggning, välskötta appellplaner samt kunna anordna 
tävlingar krävs det att klubben har en stabil ekonomi. Medlemmarnas insatser då 
det gäller att hålla kurser, arrangera mentalbeskrivningar och ansvara för servicen 
runt kurserna är grunden för klubbens fortsatta välbefinnande.
Styrelsen har granskat årets ekonomiska utfall och utifrån givna förutsättningar 
gjort en budget för 2018. Styrelsen vill på detta sätt förtydliga sina ambitioner för 
kommande år.
 
Styrelsens målsättning är att klubben under 2018 skall:
•  Bibehålla och om möjligt öka antalet kurser som hålls i klubbens regi. För att uppnå  
 detta mål krävs det att instruktörer ställer upp och håller kurser samt att kursutbu-
det   vidareutvecklas.
•  Utbilda nya funktionärer: d.v.s. fortsätta utbildningen av de som gått grundmodu-
len   i instruktörsutbildningen under 2015 samt utbilda fler funktionärer för MH 
och  
 tävling, framför allt tävlingssekreterare och tävlingsledare.
•  Arrangera två officiella agilitytävlingar.
•  Arrangera minst en rallylydnadstävling för alla klasser.
• Arrangera det 41:a Kindslägret.
• Arrangera minst tre mentalbeskrivningar under året.
•  Genomföra årets planerade tävlingar med hög kvalité.
•  Publicera ett nytt exemplar av medlemstidningen ”Kindskallet”.
•  Fortsätta att göra förbättringar invändigt i klubbstugan.
•  Fortsätta planeringen inför renovering av dusch/toalett/förvaringsutrymme.
•  Fortsätta arbetet med trivselbefrämjande åtgärder i klubben.
•  Förbättra belysningen på appellplanerna. 

För att kunna genomföra de planerade arbetsuppgifterna krävs medlemmars stöd och 
engagemang och Styrelsen ser fram emot 2018 års utmaningar.

Verksamhetsplan för Kind BK 2018 Om du  
flyttar  

eller byter 
mailadress...

...är det inget som klubben hanterar.  

Du måste själv gå in på 

www.brukshundklubben.se/minasidor 

och uppdatera dina uppgifter.  

Är dina uppgifter där inte korrekta finns 

det risk att du missar viktig information 

gällande ditt medlemskap, som  

t ex kallelse till årsmöte. 

Många befintliga medlemmar  

saknar helt mailadress i det registret  

så logga gärna in och kontrollera att 

dina uppgifter är korrekta och fyll 

i din mailadress om den saknas.
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Styrelse 2018
Ordförande  Barbro Wiktorsson  070-367 88 65  ordforande@kindbk.com
Vice ordförande  Lena Jacobsson 073-327 66 80  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  Susanne Klug  073-349 89 29
Suppleant 1  Lina Jarhult 073-040 81 52 
Suppleant 2  Jessica Lidén 070-209 71 93 

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

Valberedning
Urban Toftby 070-631 11 05 (sk) 
Teresia Persson  070-655 67 87
Birgitta Backstad 073-157 58 70
 

 

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
 
Stugkommitté 
stuga@kindbk.com
Reidar Gröndahl
070 - 551 76 02
 
 

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 2018

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 2018 
Fler aktiviteter kan tillkomma. Håll utkik i kalendern på hemsidan. 

APRIL
3 Medlemsmöte 
7 Tävling, appellklass 
25 Städkväll, se nedan 
29 Klubben uthyrd 
 
 MAJ
5 Tävling, elitklass, spår  
6 MH kennel
8 Medlemsmöte 
 
 JUNI
9 MH 
10 Tävling agility, kl 1 
11 Städkväll, se nedan 
15 Tävling lydnad, start-kl 3 (kväll) 

JULI
21-27 Läger

AUGUSTI
7 Medlemsmöte 
19 Tävling, agility kl 3 
28 KM agility 
 
SEPTEMBER

4 Medlemsmöte 
8 Tävling, spår lägre-högre 
9 MH kennel 
29 Tävling rallylydnad, F, A 
 
OKTOBER

2 Medlemsmöte 
13 MH 
27 Tävling, sök lägre-elit

6 Medlemsmöte 
10 KM, lydnad & rally 
11 KM bruks 

NOVEMBER

4 Medlemsmöte 

DECEMBER

FEBRUARI 2019
Årsmöte – separat kallelse skickas ut

MARS 2019
5 Medlemsmöte 

Alla tisdagar är det allmän träning – välkommen!  

Platsliggning med skott 18.30. Skott kan förekomma 18.30 - 19.00.

APRIL 2019
2 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 
2018 

 
Agility 28/8 

Lydnad & rally 10/11 
Bruks 11/11 

Boka in dessa dagar redan nu! 
Mer info kommer på Facebook, 

hemsidan och i nyhetsbrev 

Din närvaro är viktig på våra månadsmöten! 

VÅRENS 
STÄDKVÄLLAR 

 
25 april kl 16.00 - 
11 juni kl 16.00 - 

 
Kan du inte vara på plats kl 16?  

Anslut när det passar dig! 
 

Vi städar och röjer både ute och inne. 
Klubben bjuder på något enkelt att äta.
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Grace betyder nåd
Av Evelina Kongbäck

2013, ett år jag knappt minns. Det 
började med ett gediget lyft i karriären, 
inte bara lönen då såklart, utan också 
arbetsbelastningen. 
Jag var en person som alltid gick ”all-in” 
i allt. Var med på allt. Alltid. Jag älskade 
föreningslivet och hade varit drivande i 
vår ridklubb i nästan 14 år i styrelsen. 
Jag var engagerad politiskt i kom-
munen, hade häst, (emellanåt fler än 
en) och älskade att tävla och träna. På 
helgerna arbetade jag som hoppdomare 
eller funktionär av något slag. Kanske 
ska tillägga att jag också har två söner 
och en make :).   

2013 var barnen 2 och 3 år. Det året 
genomgick jag och mina systrar en 
genetisk utredning, då vår mamma och 
kusin fått en ärftlig aggressiv äggstocks-
cancer. Det året hade jag också lyckats 
övertala min man att vi skulle köpa 
hund, som grädde på moset. Mina 
svärföräldrar hade kennel, de födde upp 
Vorsteh och strävhårig tax, så maken 
visste ju vad det innebar med hund. 
Han hade villkoret att få bestämma ras. 
Maken hade fastnat för rasen Schipper-
ke, en svart belgisk vallhund i miniatyr, 
en något avvaktande, livlig och alert 
individ med påtaglig vakt och – alarm-

knapp,  
enormt trogen sin 
familj. Jag efterforskade gediget och fick 
snart kontakt med uppfödare, träffade 
ett antal hundar och satte mig på val-
plista till en tikvalp sommaren 2015. 

PANG. I december 2013 fick mina 
elever köra mig till akuten då jag seg-
nade ner under en lektion. Jag kom in 
till akuten med en puls på 41 och ett 
blodtryck på 90/50. Kroppen stängde 
ner. Jag var inlagd några dagar och man 
konstaterade stressymptom. Jag kände 
mig inte stressad, utan var hemma 
under julledigheten och körde på som 
innan. 14 oktober 2014 gick det inte 
längre. Jag blev heltidssjukskriven med 
diagnosen utmattningssyndrom. Jag 
bara låg i en månad. Sträckkollade på 
serier som Gossip Girl, OC, Gilmore 
Girls. Serier man inte behöver tänka i. 
Jag fick hjälp av en psykolog kopplat 
till min arbetsplats ganska så snart. En 
fantastisk människa. Han förklarade 
hur viktigt det är att komma ut i natu-
ren, att låta naturen och frisk luft hjälpa 
till att läka och djurens okomplicerade 
förhållningssätt är positiva faktorer vid 
utmattning. De är icke bedömande och 
direkta i sin kärlek. 

En dag ringde min uppfödare. Hon 
hade en valpköpare som tyvärr inte 
kunnat ta emot sin valp då hon drab-
bats av obotlig cancer och valpen fick 
komma tillbaka hem efter bara ett par 
veckor. Kvar fanns alltså en tikvalp på 
12 veckor som behövde ett hem.  
 
Jag funderade och tänkte. Är jag galen 
om jag hämtar en valp? Får man det när 
man är sjukskriven? Vad ska folk säga? 
Vad säger läkare/psykolog?  - Jo, läkare 
och psykolog tyckte att idén var super. 
En valp skulle få mig att ta ansvar igen, 
komma ut, läka. Jag åkte och hälsade på 
hos uppfödaren den 2 november första 
gången, den 9 november andra gången 
och den 20 hämtade vi hem vår Grace. 

 
Grace betyder nåd och nåd fick jag.  
 
Gracie har varit min kloka kompanjon 
sedan dag ett. Vi är ett. Hon är en del i 
vår familj och jag minns inte hur det är 
att vara utan henne. Gracie har fått mig 
tillbaka, jag har lärt mig att stanna upp, 
njuta av nuet, livet, att tänka efter och 
att bara vara. Så lever en hund, så har 
jag lärt mig att leva. Jag har fått tillbaka 
glädjen och lusten, jag har vågat ta nya 
vägar i arbetslivet, hittat tillbaka till att 
vara del av en förening igen, glädjen 
och spänningen av att tävla och träna 
och även fått många nya vänner tack 
vare min nyvunna livsstil som hund-
ägare.

”Jag funderade och 
tänkte. Är jag galen 
om jag hämtar en 

valp? Får man det när 
man är sjukskriven? 
Vad ska folk säga?” 
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Hinnareds XmanÅrets brukshund 2017 
Torbjörn Johnsson & Hinnareds X-man

Årets lydnadshund 2017 
Emelie Wickström & Eye Dog Glen Keith (Ki)

Årets agilityhund 2017 
Reidar Gröndahl & Jazz On The Rocks

Årets rallylydnadshund 2017 
Evelina Kongbäck & Corinnas Grace



Kindslägret – alldeles, alldeles underbart 
                 (och ganska mycket jobb)
Om man är medlem i Kind Bruks-
hundklubb har man knappast undgått 
att höra talas om Kindslägret men alla 
vet nog inte vad det innebär för klub-
ben, på många olika plan. Lägret är 
viktigt för hela klubben – även för de 
som inte tränar och tävlar bruks och/
eller deltar i lägerveckan. 
 2017 genomfördes det 40:e Kindslägret. 
Så vitt jag vet är det ingen annan klubb 
som härdat ut med lägerarrangemang i 
den storleksklassen (även om det hela 
började i mindre skala) i så många år 
men vi kämpar på, trots att vi är en 
liten klubb. Det är fantastiskt roligt! 
Lägret arrangeras alltid vecka 30, ibland 
med justering av någon dag hit eller dit.  
 Lägret har ett mycket gott renommé 
och är välkänt bland bruksmänniskor 
i hela Sverige och även utanför landets 
gränser. Vi har deltagare från Norge, 
ibland Finland och 2017 hade vi tom 
en deltagare från Tyskland! Ekipage 
som är kvalade till SM är mer regel 
än undantag på deltagarlistan. Våra 
populära instruktörer kommer ofta från 
vårt närmaste grannland i väster och 
ibland även från Danmark. Vi har plats 
för ca 60 personer på anläggningen och 
förra året tror jag det slogs någon form 
av rekord i antal anmälningar. Tyvärr 
var det många som blev besvikna när de 
inte kom med. 
 För att vara med på lägret bör man ha 
ganska goda kunskaper i den gren man 
anmäler sig till. Det är alltså inget läger 
för nybörjare. Det tar för mycket tid 
från övriga deltagare att förklara grun-
derna i de olika grenarna. Det hela går 
ju också ut på att hjälpas åt genom att  
t ex lägga spår åt varandra eller vara 
sökfigurant och då måste man ha ett 
hum om vad man pysslar med så att öv-
riga i gruppen får bra träning. Därför är 

kravet för deltagande att man är minst 
godkänd i lägre klass med nuvarande 
eller tidigare hund. För klubbens aktiva 
medlemmar kan vi ibland göra un-
dantag om vi vet att personen har den 
kunskap som krävs även om tävlings-
meriten saknas. 
 Vad händer då på ett läger? Som vanligt 
deltagare är det oftast ett arrangemang 
som bara flyter på. På morgonen ser-
veras man en frukostbuffé, man packar 
sin lunch (som också ingår i priset) och 
någon tar med sig fikakorgen med kaffe 
och hembakt kaffebröd. Sen bär det av 
ut i skogen för de flesta. I skogen tränar 
man spår eller sök. Någon grupp stan-
nar på klubben för att köra skydd eller 
mondioring och en annan uppsöker en 
fotbollsplan där vi fått lov att vara för 
att träna brukslydnad. Sen tränar man 
hund hela dagen.  
 Ibland regnar det och då fikar man och 
äter sin lunch under paraply eller en 
uppspänd presenning men ganska ofta 
är det kanonväder den där veckan.  
Ibland på gränsen till för varmt och då 
är det istället en jakt på skugga. 
 När träningen är slut för dagen serveras 
middag och på kvällarna är det ofta 
någon aktivitet i form av musik-quiz 
eller någon lek, med eller utan hundar. 
Ibland umgås man bara på altanen. 
 Kort sagt; som enbart deltagare (vilket 
jag själv varit i många år) är det den 
optimala semestern. Man tränar hund, 
pratar hund och äter... god mat. Man 
har i stort sett inga bekymmer mer 
än att hålla ordning på sig själv och 
hunden. 
 Innan de smarta telefonerna uppfanns 
var man även ganska avskuren från 
omvärlden. Ibland råkade man höra en 
nyhetssändning i bilen, på väg till eller 

från skogen, eller så låg det en kvällstid-
ning och drällde på altanen. Riktigt så 
isolerade är vi inte numera, på gott och 
ont. 
 Men ... det finns en annan sida (inte 
baksida, bara annan sida) av det under-
bara lägermyntet – arrangemanget. Det 
är jätteroligt att vara med i lägerkom-
mittén, något annat ska man inte tro, 
men riktigt hur mycket jobb som ligger 
bakom arrangemanget inser nog ingen 
förrän man en gång varit med där.  
 Jobbet med nästa års läger sätter igång 
under tidig höst året innan, när det 
utses en ny (eller nygammal) läger-
kommitté. Den nya kommitténs fösta 
uppgift är att ”jaga” instruktörer. Ibland 
går det lätt och ibland krävs det betyd-
ligt mer jobb.  
 Det är bara en av de 58 (!) punkterna 
på att göra-listan och då finns det en 
del oskrivna punkter också, sånt som 
bara görs. Lägerkommittén består oftast 
av 3-5 personer men det krävs betydligt 
fler än så för att vi ska kunna genom-
föra ett bra läger.  
 Att göra-listan tänker jag inte publicera 
i sin helhet men jag kan nämna att den 
innehåller det mesta, både stort och 
smått. Allt från att skicka ut inbjudan 
och ta emot anmälningar, kontakta 
markägare och tigga vinster till lägerlot-
teriet till att klippa rastrundor veckan 
innan lägret och ställa ut tunnor till 
bajspåsarna. En del är ganska enkelt 
fixat medan annat tar betydligt mer tid 
och kraft. En lägerkommitté på 3-5 
personer kan omöjligt lösa allt själva. 
 När lägret väl är igång är det lite som 
ett självspelande piano, om inget ovän-
tat inträffar, men före och efter  finns 
det massor man som medlem i klubben 
kan bistå med.

Klassisk kvällsaktivitet:  
”uppletande” där föremålen be-
står av allt från korv till råa ägg, 
gummistövlar, hinkar fyllda med 
vatten  och gamla träkälkar.
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Vi behöver hjälp! 
Det finns mycket du kan göra utan att 
vara närvarande  under lägerveckan, jag 
återkommer till det.  
 Som aktiv medlem i klubben och läger-
deltagare bor du troligen i närområdet 
och då förväntas du vara behjälplig 
med förberedelser och/eller efterarbete 
i någon form. Det kan vara allt från 
att klippa gräs, röja rastrundor och 
bära undan agilityhinder till att städa 
instruktörsboenden eller hjälpa till med 
städningen efter lägret. Vissa insatser 
under veckan kan också bli aktuella. Ser 
du att det är rörigt i köket – röj upp. Ser 
du något annat som behöver göras – gör 
det! Det finns en anledning till att lägret 
är subventionerat för medlemmar. Tag 
kontakt med någon i kommittén (i år är 
det Birgitta ”Mållan” Backstad som har 
det övergripande ansvaret för anläggning-
en) och hör vad som behöver göras. Det 
finns en hel del som inte behöver göras 
i direkt anslutning till lägerstarten utan 
kan göras när det passar dig. 
 Men ... även de medlemmar som inte 
deltar i själva lägret kan göra en hel del 
som gynnar klubben och underlättar för 
kommittén. Ca 60 lägerdeltagare ska  
t ex serveras både för- och eftermiddags-
fika – varje dag. Det går alltså åt ca 
120 bullar/kakor – varje dag – och kan 
man sponsra klubben med en omgång 
hembakat (eller två) blir vi oerhört  
tacksamma. Efterlysning kommer i vår 
facebook-grupp när det drar ihop sig. 
Anmäler du dig frivilligt, så att vi slip-
per jaga, underlättar det enormt. Marie 
Johansson är ansvarig för att den delen 
fungerar.  
 Ett annat exempel är sponsring av 
vinster till vårt lägerlotteri. Du kanske 

jobbar på ett företag som kan tänka sig 
att sponsra med något? Det måste inte 
vara hundsaker – allt är välkommet! Tag 
i så fall kontakt med Lotta Hägglund.  
 Vissa av kvällsaktiviteterna brukar vi få 
hjälp av klubbens medlemmar att ar-
rangera och det är guld värt! Vi hoppas 
det blir så även i år.  
 Vi blir oerhört glada och tacksamma för 
alla strån som dras till stacken och då 
kanske vi orkar fixa det här underbara 
lägret ett tag till.  
 
Som det gamla djungelordspråket säger:  
 
 
 
 
 
 
Känner du att du kan/vill bidra med nå-
got – hör av dig. Om vi frågar – säg ja!  
 Du hittar våra telefonnummer på hem-
sidan under kommittéfliken. Det går 
också bra att skicka mail på  
lager@kindbk.com. 
 Avslutningsvis ett stort tack till alla de 
som glatt ställer upp med en hjälpande 
hand, i stort och smått, år efter år.  
Ofta är det de som har varit med i kom-
mittén tidigare och vet vad det innebär. 
Utan er skulle det inte fungera!  
 
Lägerkommittén 
genom Lotta 
 
De senaste åren har vi en kväll under 
veckan bjudit in diverse hundrelaterade  
företag till en ”marknadskväll”. Planen 
är att göra det även i år. Om det blir så 
kommer det att utannonseras i klubbens 
facebook-grupp och då är alla medlemmar 
välkomna. 

 
 
 

Ingen kan göra allt men  
alla kan göra något! 

Liten Karlsson väntar 
på sin tur i sökrutan
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Mitt hjärta klappar för söket
Av Susanne Klug

Jag har många gånger fått frågan; du 
som håller på så mycket med hundträ-
ning, hur kommer det sig att du valde 
Finsk Lapphund? Svaret är detsamma 
varje gång, jag valde inte dom, dom 
valde mig. 

Jag har två Finska Lapphundar, Fudge 6 
år och Deamon 7 år. Jag har haft båda 
sen de var små och båda är jag foder-
värd åt. 

Deamon kom hem till mig när han 
var 4 månader. En blyg kille men ändå 
mycket självständig. Som Lapphun-
dar är. Redan från dag 1 tog han sina 
rundor kring gården vi bor på. Och ju 
äldre han blev, ju större rundor blev 
det. Han har alltid fått gå fritt i skog 
och mark. Fudge däremot är Deamons 
raka motsats. Det går inte att ha honom 
lös på gården då sticker han efter vilt. 
Medans Deamon tycker att träning är 
sisådär så älskar Fudge att träna.
Och jag har tränat mina hundar. I allt. 
Man kan säga att de kan lite om myck-
et. Agility har jag tränat dom sen ettårs 
åldern. Jag började med rallylydnad och 
de tävlar nu båda i mästarklass. Fudge 
tycker det är jättekul att träna lydnad. 

Deamon tycker det är döööötråkigt. 
Men något de båda älskar är att träna 
sök.

Sök tränar man i skogen. Och det går 
ut på att hunden ska söka av terrängen 
med hög nos, dvs få vittring i vinden, 
och hitta figuranter som gömt sig. När 
de hittat figuranten ska de markera 
figuranten. Antingen med en rulle som 
de har hängande runt halsen. De tar 
den och springer till föraren och visar 
på så vis att de hittat någon. Sedan 
får hunden visa föraren var figuranten 
ligger.
 

Eller så har man skall på sin hund. När 
hunden hittat figuranten sätter den 
sig och skäller ihållande så att föraren 
vägleds av ljudet till figuranten.  
 
Jag har skall på båda mina hundar. 
Givetvis. De är Lapphundar och skälla 
ligger naturligt för dom. Mer än för 
många andra raser. 

Att träna upp en sökhund tar tid, för 
man kan inte göra det själv. Man är 
beroende av likasinnade och gärna 
människor med erfarenhet. Och en 
sökträning tar en hel dag. Jag är ute 
i skogen från kl 9 till kl 15. En dag i 
veckan. Bästa dagen i veckan om man 
frågar mig. 

Att se en ny hund göra hittövningar är 
ljuvligt. Deras skutt upp i luften när de 
hittar någon i skogen. Deras glädje över 
att det sitter en människa med fickorna 
fulla med godis, är obeskrivlig. Och 
det är lika ljuvligt när man ser en hund 
som börjar att lära sig att använda vin-
den för att lokalisera figuranten. Eller 
den erfarne som målmedvetet går rakt 
ut och söker av terrängen. 

Det uppstår hela tiden små saker jag 
får arbeta med. Och det är det som 
gör det så roligt. Samtidigt som mina 
hundar utvecklas så utvecklas jag också. 
Som människa och som tränare åt mina 
hundar. 

Jag har ännu inte träffat en hund som 
tyckt att sökarbete är tråkigt. Sen passar 
det inte alla individer. Vare sig hund 
eller människa. Men mig passar det. 
Söket är det som ligger mitt hjärta 
närmast.

”Att träna upp en  
sökhund tar tid, för 

man kan inte göra det 
själv. Man är beroen-
de av likasinnade och 
gärna människor med  

erfarenhet.” 
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Bloopers från  
    KM 2017
Ibland blir det extra tydligt att hundarna inte har läst 
regelboken och ibland går det tokigt av andra anled-
ningar. Ibland fastnar det på bild, ibland inte. Här är  
några bilder från KM 2017  
där allt inte gick riktigt som  
planerat...

”Ska bara rulla mig lite,  
sen fortsätter jag med spåret...”

”Här kommer jag  
med apporten...”

”Om du går lite fortare när jag kryper matte 

kanske du inte tappar styrfarten och nästan välter...”

”Tasstarget eller apport?  
Tasstarget eller apport?”

Ibland är inte belöningen 
så mysig som det var tänkt...

”Jag ska bara säga hej till  
funktionärerna.”

”Jag är här matte, bakom dig.”
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Fr v 1. Emma Edvardsson & Daenerys Black Monster, 2. Emelie Wickström & Eye Dog Glen Keith
3. Monica Schultz & Mandylikes Yet to Strike, 4. Lotta Hägglund & A-Amaroo, 5. Marie Johansson & Spinoys Kween  

Klubbmästerskap 2017

Bruks

Lydnad
1.  Emelie Wickström  
 & Eye Dog Glen Keith
2.  Evelina Kongbäck  
 & Corinnas Grace
3.  Emma Edvardsson  
 & Aussie Kullens Zeus
4.  Lotta Hägglund & A-Amaroo
5.  Jaqueline Rappéll  
     & Oskarsgårdens Surprise Mystery 

Rallylydnad
1.  Emma Edvardsson  
 & Aussie Kullens Zeus
2.  Evelina Kongbäck  
 & Corinnas Grace
3.  Lotta Hägglund  
 & Öresunds Onyx
4.  Lotta Hägglund & A-Amaroo
5.  Evelina Kongbäck & X1 

Agility
1. Marianne Knutsson och Trollborders Ville Vinbär
2. Reidar Gröndahl och Jazz On The Rocks (Rocky)
3. Susanne Klug & Lappforsens Fudge
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Det var hösten år 2010 som min dåva-
rande hund Bello fick beskedet att hon 
hade artros i båda knälederna och tro-
ligtvis inte skulle klara sig så länge till, 
trots att hon endast var 1,5 år gammal.  
 
När den värsta sorgen hade lagt sig bör-
jade jakten på min nästa stjärna. Mitt 
hjärta föll för holländsk herdehund och 
jag hittade en kombination jag gillade. I 
valplådan fanns det en tik som var extra 
framåt, glad och social så i slutet på 
januari 2011 flyttade Bråka in. 

Hon var en bestämd fröken med gott 
självförtroende! Men hon var samtidigt 
en väldigt enkel valp som var lugn och 
snäll, älskade folk och var lätt att ha 
med sig. Hon stämde absolut inte in på 
alla ”varningsord” jag hade fått när jag 
skulle köpa holländare. 
 
Men snart började en känsla krypa sig 
på att Bråka inte var som alla andra. 
Skulle inte en holländare älska att träna, 
vara intensiv och ganska ”jobbig”? Min 
lilla Bråka var absolut inte sån! Men 
hon var snäll mot folk och var väldigt 
lätt att tycka om då hon var liten och 
söt. Hon slutade nämligen att växa vid 
sju månaders ålder och stannade på 55 
cm hög och 17,5 kg tung. Enligt ras-
standard ska holländarna vara mellan 
55-62 cm höga och 22-32 kg tunga.  
Att träna med Bråka var inte det lättaste 
då hon hade bra och dåliga dagar. En 
bra dag så utförde hon fina moment och 
en dålig dag kunde hon bara stå och 
titta på mig. För Bråka kunde det vara 
en omöjlig uppgift att klara av ett enkelt 
kommando som ”sitt”. Tyvärr hade hon 
en dålig dag då vi debuterade på vår 

första och enda lydnadstävling, vi kom 
sist på 57 poäng. Hon stod nämligen 
mest still och tittade på mig genom hela 
programmet. Lydnad var nog inget för 
oss… 

Vi bytte karriär och hittade agility! 
Bråka älskade att hoppa och springa så 
nu kommer vi nog till SM! Vi tränade 
riktigt hårt och var redo för vår första 
officiella tävling. Tyvärr slutade även 
den i katastrof då Bråka älskar folk men 
inte andra hundar. Så istället för in i en 
tunnel sprang Bråka in i någon annans 
tält och skällde på deras hund. Den 
andra starten stannade hon och tittade 
konstigt på en slalompinne. Agility var 
nog inget för oss…  

Samtidigt så star-
tades en ny IPO-
grupp på vår klubb, 
detta är nog något 
för oss! Vid första 
träffen hade Bråka 
en bra dag och 
figuranten gav fina 
lovord om min lilla 
Bråka! Vi tränade 
riktigt hårt för att 
lyckas, men dessvär-
re kom dom dåliga 
dagarna även här. 

Den stackars figuran-
ten kämpade och slet 
för att få hennes intresse medans Bråka 
mest stod o tittade på honom likt tjuren 
Ferdinan under sin korkek. IPO var nog 
inget för oss… 

När jag sommaren 2013 flyttade till-
baka hem till Länghem från Skåne så 
gjorde vi en sista satsning att träna lite 
lydnad. Vi gick flera kurser och käm-
pade på! Hösten 2014 åkte vi till klub-
ben för att träna, Bråka hade en dålig 
dag och klarade inte av att utföra den 
enklaste uppgift. Vi satte oss i bilen och 
åkte hem igen och från den dagen har 
Bråka varit pensionär. Detta var något 
för oss!  

Det blir helt enkelt inte alltid som man 
tänkt sig! Mina storslagna planer om 
alla framgångar på tävlingsbanan krossa-
des om och om igen. Men samtidigt har 
jag och Bråka fått ett väldigt speciellt 
band och hon har lärt mig att kärleken 
till en hund är så mycket mer än täv-
lingsresultat. Idag är Bråka fortfarande 
en glad pensionär som älskar att ligga 
i soffan och gå på promenad. Det är 
aldrig någon som har hittat orsaken till 
Bråkas beteende, men många beskriver 
henne som om hon skulle ha autistiska 
drag. Men oavsett orsak så kommer 
hon alltid att ha en speciell plats i mitt 
hjärta!   

När det inte blir som man tänkt sig
Av Emma 
Edvardsson
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Dikterat för Sanna Lindqvist

Salut!
Länge, ett helt år, sedan jag fick skriva 
av mig (och få lite förståelse och sym-
pati…). Det har hänt ganska mycket 
sedan vi hördes senast så vi börjar i 
april, förra april. Den tiden på året när 
det brukar lyckas att släpa ut kärringen 
igen och det började ganska bra! Vi åkte 
till mitt vackra hemland och träffade 
IDOLEN. Hyfsat väder (tillräckligt bra 
för att tanten inte skulle gnälla oav-
brutet), massor med bitaträning och 
ett CSAU (Certificat de Sociabilité et 
d’Aptitude à l’Utilisation) där jag fick 
visa att jag är social och mottaglig för 
träning. Det kändes lite överflödigt men 
var tydligen nödvändigt för att få starta 
på mondiotävlingar.
Jag skaffade jobb! Ett jobb där jag får 
ha med tanten. Hon sitter vid skrivbor-
det och ringer och skriver medans jag 
övervakar så det blir rätt. Ibland åker vi 
på turné och hälsar på hos folk, tyvärr 
får jag oftast vakta bilen då. Ibland åker 
hon iväg utan mig och jag får bo på 
hotell. Inget fel på hotellet men det är 
inte som hemma! Saknar min mjuka 
säng och soffan när jag är där. Den stora 
fördelen med mitt jobb är nog de fina 
pyjamasarna! Jag har fått massor. I olika 
färger och material. Ibland leker jag 
greyhound…

Sen hade jag lite otur! Jag lyckades slå 
av en tand när jag kollade hur fort man 
kan springa i skogen. Så i stället för 
att åka till Danmark och bita fick jag 
åka till Skåne och göra en rotfyllning – 
INTE lika kul!

Efter att tandlagningen var klar fick jag 
börja ha lite roligt igen. Det är fascine-
rande hur mycket roligare tanten är på 
våren-sommaren än höst-vinter! Även 

om det var alldeles för lite bita försökte 
hon åtminstone skoja till det och variera 
lydnadsträningen. T.ex. fick jag leta 
pinne i fårull, nu får jag vara tacksam 
för varenda liten uteaktivitet. Kennel-
lägret innehöll onödigt mycket lydig-
het och för lite bita men var ett trevligt 
avbrott i vardagen. Kindsläger med 
bitaträning (och rätt onödig lydnad) 
nästan en vecka var en av tantens bättre 
idéer. I augusti åkte vi på mondioring-
tävling. Jag blev jätteglad! Ända tills 
tanten sade att jag inte fick vara med 
utan bara skulle supporta medan hon 
hjälpte sekreterarna… Jag tyckte ju att 
jag var jättefärdig för tävling! Det finns 
inte många som biter så bra och gärna 
som jag! Små detaljer som att släppa, 
gå fint vid sidan innan man biter och 
i största allmänhet vara lydig behöver 
man väl inte hänga upp sig på? Nåja, 
jag fick i alla fall träna lite lydighet (som 
om det skulle behövas) och till och med 
bita lite.

Någon vecka efter det åkte vi på bitalä-
ger. Alltid kul på Mondiohill! Och med 
en gubbe som springer omkring i fluffig 
dräkt hela dagarna blir det jättebra! I 
vanlig ordning var tanten lite gnällig. 
Typ: ”Om du vill bita måste du först 
sitta vid sidan/gå fint vid sidan/backa 
fint vid sidan/följa figuranten utan att 
bita honom osv. osv. osv… Men jag var 
duktig! Jag bet ihop (utan dräkt mellan 
tänderna) och gick fint vid sidan och  
 

allt annat hon tjatade om och då fick jag 
bita! KUL!! Vi tränade också på före-
målsbevakning – ett moment som är kul 
men svårt. Och blir svårare och svårare. 
I början räckte det med att jag placerade 
armbågarna på föremålet så fick jag 
karameller eller dutt eller figurant. Sen 
började hon dra ut på tiden, provocera 
mig på avstånd, påstå att jag bara får 
bita om figgen är närmare än 1 m och 
andra dumheter. Jag har minsann läst 
reglerna! Så jag VET att jag får bita när 
han är inom 2 meter! När jag påtalade 
detta för tanten sade hon att: ”Vi kör på 
1 meter med tanke på din förmåga att 
töja gränser!” Fattar inte riktigt vad hon 
menade…
 
Efter den bitahelgen gick det alldeles 
för lång tid innan vi gjorde något riktigt 
kul igen! Men i oktober var det dags för 
Mondiohill igen. Ny gubbe, ny fluffig 
dräkt men business as usual. Samma 
diskussioner med kärringen och samma 
utfall. Jag skötte mig jättebra! Tycker 
jag i alla fall… Och rätt mycket måste 
jag gjort rätt för jag fick bita. Inte ens 
nästan tillräckligt mycket men lite i alla 
fall. Mondiohill är ett jättemysigt ställe! 
Vi får eget rum med bra säng, tanten tar 
alldeles för mycket plats men när hon 
inte är på rummet är den jättebra. Jag 
brukar få göra ganska mycket när vi är 
där och ganska ofta finns det en gubbe 
i fluff på plats. Fattar inte varför vi inte 
kan flytta dit?!

Vad man får göra vs. Vad man vill göra…
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Sen blev det vinter… Vinter och gnäll-
kärringen är ungefär lika kompatibla 
som olja och vatten! Jag utgår från att 
alla på norra halvklotet hört hennes 
gnäll! Men om någon som bor söder 
om ekvatorn läser detta: Hon HATAR 
kyla, snö, is och andra attribut som hör 
vintern till med en intensitet som är 
svår att föreställa sig. Mitt engagemang 
i gubbar i fluffiga dräkter når inte en 2:a 
på en 10-gradig skala jämfört med hen-
nes intensiva avsky för vinter…  
 
Alltså gör vi inte så mycket, i alla fall 
inte utomhus. Jag lyckas ganska bra 
med att hålla igång henne med prome-
nader men mer än så är nästan omöjligt. 
Jag har försökt förklara att JAG inte fry-
ser och att gubbar i fluffdräkter knap-
past gör det heller (de brukar ju röra 
sig ganska duktigt också) och att det 
faktiskt inte är halt HELA tiden. Till 
ingen som helst nytta! Hon VÄGRAR!  

Förra gången det var vinter fick jag leta 
på små svanspipsbitar hon tappat bort i 
lägenheten. Några gånger…sen påstod 
hon att hemmet inte var Me’gassäkrat. 
(Mitt minne sviker lite men jag tror det 
var efter att jag arrangerat om en aning i 
bokhyllorna.) Men nu har vi ju tillgång 
till ett stort fint lager på jobbet – där 
kan man leta borttappade grejor utan 
att allt välter. Jag hittade svanspipsbitar 
några gånger. Sen fick hon för sig att vi 
skulle leta något som luktar som hon 
tror att koalor luktar – eukalyptus. (Jag 
har aldrig träffat en koala och jag är rätt 
säker på att tanten inte heller har gjort 

det. Men hon påstår att de bara äter 
sånt. Kan man äta något som luktar så 
starkt?) Jag är (naturligtvis) jätteduktig 
på att leta koalor! Trots att de små jäk-
larna gömmer sig i minsta skrymsle och 
klättrar rätt så högt i pallställen hittar 
jag dem. 

Sen visade det sig att man kan tävla 
i koalaletning. Min gren är ju BITA 
men i brist på annat så kan jag väl leta 
exotiska djur på vintern då. Vi skulle 
göra något som kallas ”doftprov” där 
jag visar att jag känner igen en koala när 
jag hittar den och att tanten förstår när 
jag talar om var den är. Det var ungefär 
då vi upptäckte stora hål i regelverket… 
Doftprovet är 12 kartonger varav en har 
en koala instoppad. I reglerna står att 
man inte får krafsa på kartongerna men 
att ett tramp är OK. Det står INGEN-
TING om föremålsbevakningsposition 
med näsan på kartongen! Man får ju 
använda det man redan kan liksom… 
Doftprovet gick bra! Tanten verkar 
ganska ofta lite handikappad när vi 
letar koalor och jag får (nästan) hyra 
en blåsorkester som uppmärksammar 
henne på att jag hittat men då var hon 
snabb att tala om var koalan var. Vi har 
faktiskt varit iväg på andra ställen och 
letat efter de små jäklarna också och jag 
hittar dem minsann alltid. Så om någon 
tappar bort en koala eller ett eukalyp-
tusträd så finns jag här!

Jag har varit på gym några gånger också. 
Ibland får jag springa i ett akvarium och 
sedan får jag åla runt så mycket jag kan 
på ett bord medans min PT knådar på 
mig och drar mig i benen. Rätt OK! 
Men det skulle vara behagligare om det 
inte var ett sånt tjat om att ligga still… 

Vi har fått lite övningar att göra på pro-
menaderna också. Jätteenkla men tanten 
känner sig duktig när vi gjort dem så jag 
ställer väl upp och hoppas på belöning i 
form av bitande.

Nu börjar det faktiskt finnas lite hopp! 
Vi har varit iväg en helg till ett ställe 
med nästan-som-gräsmatta inomhus. 
Där gjorde jag några lydnadsmoment 
riktigt duktigt och sen fick jag BITA. 
Och tanten har LOVAT att vi ska iväg 
på massor med bitaträningar i vår och 
sommar. Och att jag ska få TÄVLA. 
Redan i mars ska vi till Danmark två 
gånger och träffa gubbar med fluffiga 
dräkter vi mött innan. Tanten har lite 
panik för att hon tycker vi borde tränat 
mer sedan förra gången vi träffade 
dem… Det tycker jag också! Det är inte 
jag som vägrar gå ut på vintern! I april 
ska vi åka till mitt vackra hemland och 
träffa min IDOL! DET ser jag fram 
emot! Eventuellt ska vi kanske åka till 
några andra ställen och leka lite också 
– mer eller mindre på vägen. Det finns 
visst en hyfsad chans att IDOLEN 
kommer till Sverige i sommar också. Då 
ska vi ha kul! Och jag får prata mitt eget 
språk. 
Och jag ska visa honom alla fina ställen 
vi kan leka bitalekar på. Tydligen har 
tanten faktiskt bokat in ganska många 
bitaaktiviteter i sommar så jag får väl 
vänta lite med att sälja henne…

Cordialement,
Me’gas  
 
 
Foto: Sanna Lindqvist, Sandra Hardt 
och Lotta Hägglund



Vill du vara med på 
sommarens bruksläger  
måste du anmäla dig  
snarast möjligt! 
 
 
Sista anmälningsdag 13/4! 
 
 
 
Inbjudan och anmälnings- 
formulär hittar du på  
www.kindbk.com

Inbjudan till 
Kindslägret 2018 

Lördag 21 juli - fredag 27 juli

Skydd • Mondioring • Spår • Sök 
 

Var snäll och läs inbjudan noga – även 

om du varit med tidigare – för att se 

vilka regler som gäller för anmälan, 

betalning, återbud etc.

Priima hundfoder finns
i följande butiker:


