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PR/Info har
ordet!
är Timrå Brukshundklubb´s medlemstidning, som ges ut fyra gånger per
år. Ansvariga för innehåll och layout
är PR/Info-sektorn, men vi behöver
bidrag från medlemmarna!
Allt material vill vi ha via e-post:
revir@timrabhk.com.
För att det ska fungera med layouten
vill vi att ni skickar ert material så
”rent” som möjligt, d.v.s. text utan
krusiduller. Foton tar vi gärna emot,
skicka dem separat.
Vi förbehåller oss rätten att layouta
och även att censurera bidragen.
Manusstopp: 20 feb, 20 maj, 20
aug, 10 nov
Annonspriser:
Halvsida sv/v 1 nr: 200 kr
Halvsida färg 1nr: 300 kr
Helsida sv/v 1 nr: 300 kr
Helsida färg 1nr: 500 kr

Så blev det vår ändå, och hundträningen tar fart på allvar! Skogen lockar, lydnadsplanen torkar upp, agilityhindren tas fram, kaffekoppen tar vi
gärna med oss utomhus…. Härligt! Om
man nu inte som undertecknad gått
(?) och brutit fotleden förstås…. Det
är ganska frustrerande att ha gips och
två eländiga kryckor när man vill ut
och träna hund:-(. Men det blir bättre,
och jag ser fram emot en sommar
med viltspårsträning, jaktträning, lek,
bad och trevlig samvaro och kanske
lite lydnadsträning också.
Tanken är ju att tidningen ska komma
ut en gång till före sommaren, men
din hjälp behövs för att fylla ett nummer till. Så skriv, fota, dikta, rita
måla—alla bidrag är välkomna!
Ha nu en skön vår och ta hand om dig
och dina fyrfota vänner!
//Karin

Utgivare:
Timrå Brukshundklubb
Box 97
861 23 Timrå
Tel: 060-58 05 47
www.timrabhk.com
Bg 5553-0836 RUS (Utst., MH&MT)
Bg 5553-1404 Tävl., lydnad, bruks
Bg 313-4970 Medl.avg., kurser

Omslagsbild: Aslak visar stolt sin första
viltspårstrofé. Fotograf: Karin Arkmo
Larsson
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Nu kommer BPH till Timrå!
Beteende och Personlighetsbeskrivning Hund = BHP

hemsidan står det vilka provtillfällen
som är med eller utan skott.

Det är SKK’s mentalbeskrivning för
alla hundar! Provet är framtaget av
SKK för att kunna utgöra ett avelsverktyg för mentala egenskaper hos hundar
av alla raser, det skall dessutom ge den
enskilda hundägaren relevant information om hundens mentalitet.

De olika momenten är: Främmande
person, föremålslek, matintresse,
överraskning, skrammel, närmande
person och underrlag samt ev. skott.
Efter att hunden har genomgått samtliga moment gör beskrivaren en sammanfattning av hundens agerande.
Avsikten med momenten är att ge en
mer övergripande bild an hunden till
exempel om den är trygg, glad i människor, energisk mm.

De egenskaper som beskrivs ska visa
höga så kallade arvbarheter och ha en
stark koppling till vardagsbeteenden av
vikt för olika hundar och raser.

Detta prov ersätter inte MH för dig
som har ras av bruksras, fortfarande
gäller MH för tävling samt registrering av avkomma men givetvis kan
du göra både delarna.

Timrå Brukshundklubb är en av arrangörerna åt SKK för detta och hittills den
enda banan norr om Dalälven. Två beskrivare, Margaretha & Anna, kommer
att i första hand dela på beskrivardelen
och Heléne och Veronica kommer att
ansvara för testledarrollen. Dessutom
kommer vi lokalt att utbilda några figuranter.
På sikt kommer vi att även utöka med
både beskrivare och testledare.
Vilka kan vara med? Alla hundar över
12 månader samt även blandrashundar
med tävlingslicens, ingen övre åldersgräns finns. Hunden skall vara Id märkt
och vaccinerad och föraren/ägaren skall
vara medlem i SKK-organisationen.
BPH tar mellan 30-45 minuter och innehåller sju moment.
I vissa fall tillkommer ett åttonde som
är ett skottprov, men det är frivilligt. På

På hemsidan hittar du mer information, även på SKK’s hemsida finns
mer att läsa samt detaljerad beskrivning hur momenten skall genomföras
och vad som är syftet med varje enskilt moment.
Välkomna !
Meta Carlsson, Rus ansvarig
På sista sidan hittar du datum för
våra BPH, MH och MT:n. Kan
vara kul att bara komma och titta!
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Nytt från Agilityn!
Officiella tävlingar Timrå bhk
I år har vi våra officiella tävlingar den 4-5 aug (klass 1 och 2) samt
den 23 sept (klass 3)
För anmälan gå in på SBK tävling.
Inbjudan och PM kommer att ligga både på hemsidan och på SBK
tävling.
Har ni frågor redan nu kontakta Maria Granberg 060-42059,
070-3363772.

Uppstartdag!
Den 22 apr, kl 13.00-ca 16.00, har vi vår traditionella uppstartdag, vi plockar fram hinder (om de inte redan är ute),
har en liten träningstävling (gratis), pratar om årets agilitysommar, träningar och tävlingar, lägger upp lite planer för våra officiella tävlingar och diskuterar om det är något vi vill ändra på eller
lägga till i årets upplägg, samt fikar! förstås.
Alla är hjärtligt välkomna!
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Sommarträning och träningstävlingar
25/6 träningstävling ag
2/7 sommarträning
9/7
”
16/7
”
23/7 träningstävling hopp
30/7 sommarträning
6/8
”
12/8 (obs söndag) träningstävling ag
21/10 Klubbmästerskap (mer info kommer senare)

Både träningstävling och sommarträning börjar kl 18.30.
För att vara med på träning och träningstävling bör man ha gått
åtminstone nybörjarkurs, eller ha motsvarande kunskaper.
På träningstävlingarna kommer vi att ha en lättare och en svårare klass. Man får inte anmäla till båda klasserna eftersom vi har
blivit så många som vill vara med, annars får vi vara kvar hela
natten...
På tävlingarna tar vi ut en mindre startavgift (30 kr/lopp).
Välkomna!
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Vi kom aldrig till Snopptorp….

D

genast på Revirs läsare, som naturligtvis
gärna vill se hur ett sådant exotiskt
ställe kan se ut, så vi bestämde snabbt
att vi skulle ta en liten omväg dit.
Framåt natten kom vi fram till
Eskilstuna och vår bokade stuga, snubblade runt en stund med hundarna i
mörkret för att få den värsta stelheten ur
kroppen, men sedan var det sängen som
gällde.

et var Marie Karlsson som i
slutet av februari fick ett
plötsligt energiryck.
-Hänger du med på kurs i
mars? Maud (Fahlman) och jag är sugna
på att åka, vi får ju plats i bilen allihop.
Efter att ha kollat att jag inte jobbade,
och checkat av med maken att han
tyckte det var OK att jag var borta ( jag
är ju ändå borta och tävlar ganska mycket), så tackade jag förstås ja.
Så en fredag i slutet av mars var vi tre
förhoppningsfulla instruktörer från agilityn i Timrå, som satte oss i bilen för att
ta oss till Eskilstuna och kurs med Mikaela Holegård, en mycket ung och duktig instruktör, som Marie Karlsson letade upp till förra årets mittpunktenvecka.
Jag var verkligen taggad, hade inte varit
på kurs sedan Annika Aller var på klubben för två år sedan, och kände verkligen att jag behövde något för att komma
vidare. Jag har ju en verklig topphund i
Bodils Patrik, men tyvärr har han inte en
toppförare, så det kändes som att han
förtjänar att jag förkovrar mig.
Marie satte sig resolut vid ratten, och
där satt hon kvar hela vägen, kändes
visst bäst så. ( Konstigt, har hon åkt med
mig förut?)
Vi hann inte mer än komma ut ur
Sundsvall när Marie berättade att hon
upptäckt att precis i närheten av vår kurs
låg ett samhälle som hette Snopptorp,
vilket naturligtvis utlöste glada skratt.
-Vi måste absolut åka dit och ta kort på
skylten! tyckte Maud, och jag tänkte
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Nästa morgon grydde klar och solig,
precis som vi hoppats på (kursen var
nämligen utomhus!). Jag som är morgonpigg, tog en hyfsad långpromenad
nere vid ån. När jag kom tillbaka var
både Maud och Marie uppe, och vi samlade ihop våra hundar och letade oss
fram till klubben vi skulle vara på.
Vi var 5 deltagare, och jag blev först
lite orolig när jag förstod att de andra 2
ekipagen bara gått en nybörjarkurs, och
sedan tränat i ridhus över vintern. Hur
ska det gå att ha kurs för ekipage på så
olika nivå? tänkte jag, och hoppades att
jag inte åkt ända till Eskilstuna för att
gå en vanlig fortsättningskurs.
Men jag hade inte behövt oroa mig. Mikaela är bara runt 25 år, men hon måste
vara född till instruktör. Hon kunde lätt
lägga upp övningar som både nybörjare
och erfarna blev utmanade av.
Och vad många tips vi fick! Först fick
vi köra banan som vi själva tyckte, sedan visade Mikaela alternativa lösningar. - Gör ni så här kan ni tjäna flera sekunder! förklarade Mikaela, och så fick
vi försöka igen (med lite olika resultat...)

-Här är det bra med Jackosväng, eller
och dra iväg till stugan och lite välförså kan ni prova Tysken.
tjänt mat till både oss och hundarna.
Ja, Jackosväng har man ju hört talas
Det gick riktigt bra att dela stuga, även
om, men inte direkt provat på, men
om våra två hanar (Ozzy och Patrik)
Tysken? Vad är det?
gick och spände upp sig lite. Men med
Några vanliga framför och bakombyten
lite lagom tjat, och en rejäl kvällsprovar det ju inte precis, och det gick väl
menad gick det hela alldeles utmärkt,
ganska taffligt för undertecknad när jag
och vi mattar fick koppla av med lite
försökte (blev väl mest en Bellman...),
vin och trevlig samvaro. Men en lång
men man fick ju massor av inspiration
dag utomhus tog ut sin rätt, och jag tror
att åka hem och träna.
vi släckte redan vid 22.00.
För att inte tala om vad vi kommer att
lära ut på kurserna i agility (fast vi
Söndagen var en lika fin dag, lite kalmåste kanske träna själva lite först..)
lare vind, men konstigt nog var iallafall
Ljuvligt var det iallafall att se Maries
jag inte så trött efter lördagen som man
och Ozzys kanonsäkra blindbyten och
kunde tro (troligen för att jag blev så
Mauds och Immas härliga energi. Man
inspirerad).
lär sig ju nästan lika mycket av att titta
Mikaela utmanade oss med lite mer
på, som av att köra själv.
komplicerade banor, det gällde att hålla
Vad allt gick ut på är att
tungan rätt i munnen.
tjäna tid, för agilityn har
Jag har ju också två
utvecklats enormt de
hundar att köra med,
senaste åren, och det
Polly och Patrik, som
räcker inte med att vara
är helt olika i kynne
felfri för att få en placeoch fart.
ring, utan du måste vara
Där fick jag jättebra
snabb också. Och hur
tips av Mikaela , hur
blir man snabb? Ja, det
jag skulle invänta
är inte bara att skynda
Polly vid tunnlarna
sig så mycket man kan,
för att få fart på henne
utan man ska hitta det
framåt, medan jag
rätta ”tänket”!
”Titta ni, jag tar en annan väg”! Ozzy skulle göra allt för att
Dvs veta var man kan
ligga före Patrik, som
på språng.
tjäna tid, och var man
har mycket eget driv,
måste ta det lugnt. Det
och inte blir osäker
är en vetenskap som kanske är lite svår
när jag försvinner. Det gäller att våga
för en hjärna på 51 år att ta in- men
springa fort och inte fega. Eftersom jag
man måste ju försöka! Och omöjligt är
har glömt banan ibland på tävling (bl.a
det nog inte, så kändes det iallafall.
på SM....) så är jag ganska rädd för att
Men nog var man nöjd med att plocka
dra på, men jag fick mycket träning på
in hindren vid 16.00-tiden på lördagen,
att strunta i mina nojor, och bara köra
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på. Jättekul, och båda hundarna gick
så otroligt bra, jag var supernöjd med
dem.
Patrik är så rolig, för när jag gör fel
så skäller han på mig, han är en
mycket bra lärare han också, trots att
han bara är 7 år....
Men även det roligaste har ett slut,
och klockan 16.00 plockade vi in de

Holegård, så skynda er att anmäla
er. Först till kvarn....
Annars kan jag bara önska alla en
riktigt fin sommar.
Maria

sista hindren och satte oss i bilen för
att åka tillbaka till Sundsvall.
Tror ni att vi orkade åka förbi Snopptorp? Jag är hemskt ledsen att meddela läsarna av Revir att vi aldrig
kom dit! Åk dit själva då, om ni är så
himla nyfikna......
Nöjda och trötta kom vi tillbaka till
Sundsvall, Alnö och Tynderö, och
alla, både folk och fä fick koppla av
och smälta helgens alla intryck.
För alla agilityintresserade kan jag
meddela att agilityn kommer att ha
kurs veckan efter midsommar, i tre
dagar, och lärare blir just Mikaela
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Smått & gott!
Det händer på klubben i vår/sommar!
1 maj, lydnadstävling
5 maj, utställning
27 maj, lydnadstävling
3 juni, lydnadstävling
10-11 juni, Elitspår och lydnadstävling
25 juni, träningstävling Agility
23 juli, träningstävling Agility
4-5 aug, Officiell tävling Agility
12 aug, träningstävling Agility
13 aug, lydnadstävling
+ mycket mer…. Mer info finns på hemsidan!

Medlemsmöten på klubben 2012
28 maj kl 19.00
25 augusti kl 17.00 med surströmming efteråt
1 december kl 17.00 med julgröt, julklappsbyte och andra
skojjigheter

Nya regler från 1/1 2012
Vi har alla nya regelböcker hemma till försäljning
Lydnad, Bruks, Agility och Rallylydnad, pris 40 kr/styck
Ring Uffe, 070-625 10 42 om du vill köpa.
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Årsmötesprotokoll
FÖR TIMRÅ BRUKSHUNDKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2011
Sammanträdesdatum:
Plats:
Tid:

2012-02-18
Skönviksstugan
17.00 – 19.00

1 Mötets öppnande
Ordförande Ulf Ankarberg hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.
2 Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 25 st. medlemmar, bilaga 1.
3 Val av mötesordförande
Margaretha Carlsson valdes att leda årsmötesförhandlingarna.
4 Lokalklubbstyrelsens anmälan om protokollförare
Styrelsen anmälde Heléne Eliasson att vara protokollförare.
5 Val av justerare, tillika rösträknare
Eva Eriksson och Gunilla Sjölund utsågs att, jämte ordförande, justera dagens protokoll.
6 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2
i stadgarna
Inga närvarande uppfyllde kriteriet.
7 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Mötet ansågs ha blivit stadgeenligt utlyst.
8 Fastställande av dagordningen
Dagordningen föredrogs och godkändes, bilaga 2.
9 Genomgång av:
a. Lokalklubbstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om
uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte
b. Balans- och Resultaträkning
c. Revisorernas berättelse
Verksamhetsberättelse lästes igenom och godkändes, bilaga 3.
Balans och Resultatrapport gicks igenom av Håkan Eriksson, bilaga 4.
Revisionsberättelse lästes upp av Lilian Näslund, bilaga 5.
10 Fastställande av balans- och resultatrapport samt disposition av vinst
eller förlust
Förlust balanseras i ny räkning.
11 Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelse
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
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12 Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende:
a. Mål
b. Rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget
för nästkommande verksamhetsår
c. medlemsavgift för de olika medlemskategorierna
d. andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbsstyrelsen har bedömt kan ge ¨
konsekvenser för verksamhet eller ekonomi
a. Mål för kommande verksamhetsår gicks igenom, både Långsiktiga Mål som är desamma
som Svenska Brukshundklubbens, samt Klubbspecifika Mål förblir desamma som för 2010.
b. Rambudget styrelsen önskar att fastställande av årets budget hänskjuts till kommande
medlemsmöte så den nye kassören får möjlighet att se över fjolårets utfall och sätta sig in i
dels verksamheten och dels de hjälpmedel vi har.
c. Medlemsavgift, styrelsen föreslår en höjning av medlemsavgiften på 25 kr från 2013 års
verksamhet och att beslut hänskjuts till kommande medlemsmöte.
d. Andra ärenden såsom motioner som kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi
ser styrelsen inga.
13 Beslut i ärenden enligt punkt 12
Årsmötet tog genast beslut om ärenden enligt punkt 12 och att fastslå b. Rambudget för
innevarande år samt en ev. höjning av c. Medlemsavgift hänskjuts till kommande medlemsmöte.
14 Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål
Alla planerade aktiviteter på klubben är aktiviteter som syftar på våra fastställda mål, mentalbeskrivningar, mentaltester, tävlingar, prov, kurser och utbildningar.
15 Val av lokalklubbsstyrelse samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning
Styrelsen la fram förslaget att suppleanterna har lika tjänstgöringsordning vilket mötet godkände. Lokalklubbsstyrelse valdes enligt Valberedningens förslag:
1) Ordförande 1 år
2) Vice Ordförande 2 år
3) Kassör 1 år
4) Sekreterare 2 år
5) Ledamot 2 år
6) Suppleant 2 år

Omval, Ulf Ankarberg
Omval, Karin Arkmo Larsson
Nyval, Fyllnadsval, Håkan Eriksson
Nyval, Andreas Eriksson
Nyval, Heléne Eliasson
Nyval, Robert Westling

1 år kvar i styrelsen – ledamot Jenny Olsson, ledamot Linda Strandlund och suppleant Ulle
Liukkonen.
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Årsmötesprotokoll, forts.
16 Val av sammankallande i sektorer och kommittéer
Sammankallande i sektorer och kommittéer valdes enligt Valberedningens förslag, alla på
ett (1) år vardera:
1) Agilitysektorn
Omval, Maria Granberg
2) Rallylydnadssektorn
Nyval, Barbro Edstrand
3) Hundägarutbildningssektorn
Omval, Heléne Eliasson
4) Tävlingssektorn
Omval, Kristina Enander
5) Draghundssektorn
Omval, Martin Bergquist
6) Rasutvecklingssektorn
Omval, Meta Carlsson
7) Tjänstehundssektorn
Omval, Anna-Karin Nordin
8) PR/Info
Omval, Karin Arkmo Larsson
9) Stuga/Mark
Omval, Peter Nyberg
10) Förplägnad
Omval, Anka Olsson
11) Webmaster
Omval, Karin Arkmo Larsson
12) Materialförvaltare

Omval, Peter Nyberg

17 Val av revisorer och revisorsuppleanter
Till Revisorer på ett (1) år vardera valdes Lilian Näslund och Margaretha Carlsson, båda
omval. Till revisorsuppleanter omvaldes Anna Holter och Anita Braxenholm, på ett (1) år
vardera.
Valberedningens förslag, bilaga 6.
18 Val av valberedning för nästkommande verksamhetsår
Till sammankallande i Valberedningen för kommande verksamhetsår valdes Gunilla Forslund på ett (1) år. Till Valberedningen valdes, på årsmötet, Lena Unger på två (2) år. Eva
Eriksson valdes ifjol på två (2) år så hon har ett år kvar.
19 Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17
Årsmötets justeringsmän justerade protokollförarens anteckningar och beslut togs genast
om ärenden enligt punkt 15-17.
20 Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte
behandlats under punkt 13
Inga ärenden av sådant slag att behandla.
21 Övriga frågor för diskussion (ej beslut)
- Fråga kom upp ang. Klasshunden och dess regler som bör tittas över. Förslagsvis ett separat möte med de som har koll på alla nya regler, klasser osv. Kan även diskuteras på
kommande styrelsemöte med alla sektorer och kommittéer.
- Då vi i år måste flytta vår MH/MT bana bör vi kontakta kommunen om marken nedanför
klubbstugan där vi förr hade denna verksamhet, så att det är okey för oss att vara där. Håkan Eriksson lovade att forska i detta.
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22
Mötet avslutade
Margaretha Carlsson tackade för förtroendet att få sitta mötesordförande och avslutade
mötet. Efter mötet blev det prisutdelning för olika meriter våra medlemmar fått under det
gångna året.
Prisutdelning, bilaga 7.

Margaretha Carlsson
Ordförande

Heléne Eliasson
Protokollförare

Eva Eriksson
Justerare

Gunilla Sjölund
Justerare

Bilagor som protokollet hänvisar till finns i klubbstugan att läsa.
Prisutdelning på Årsmötet, se annan sida i tidningen.
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Timrå Veterinärmottagning
Leg. Vet. Yvonne Johansson
Öppettider:

Måndag, tisdag, torsdag och fredag 10 - 14
telefontid: 9 - 10.
Onsdag 13 -16 och 17 - 19 Telefontid: 12 –13
Södra Köpmangatan 9, Timrå
Telefon 060 - 58 05 25 Fax 060 - 58 01 58
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Simträning • Massage • Rehab • Friskvård • Vibrationsplatta

Timrå Djur och Natur har arbetat med rehablitering av hundar i 6
år. Jag samarbetar med Strömsholms djursjukhus där jag har
utbildat mig. Förutom träningsbassäng har vi också rehab, vibrationsplatta, friskvård och butik där du kan göra dina inköp till din
hund.
Mer information hittar du på www.timradjuronatur.se
Foder som jag säljer:
Precept
ANF
Lone Star
Klass
Barf

Öppettider (tidsbokning)
Onsdag
10-15
Torsdag 10-19
Fredag
10-15
Butiken mån - fre 10-17

Anki Pettersson-Certifierad fysioterapeut för smådjur
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Torsdagsträningar!
Välkommen på våra torsdagsträningar i höst!
Enda kravet är att du är medlem i SBK
Skotträning för den som vill mellan kl 18.30 – 19.00,
därefter egen träning med följande ansvariga som gärna
hjälper dig o din hund:
12/4
19/4

Ulf Ankarberg & Gunilla Sjölund
Peter Hägglund – Lena Unger

26/4 *
3/5
10/5

Träningstävling – Anna Holter & Camilla Lee
Jenny Olsson – Ulle Liukkonen
Kent Åhman – Göran Näslund

17/5
24/5 *
31/5
7/6
14/6 *

Lilian Näslund – Anita Braxenholm
Träningstävling – Heléne Eliasson & Anka Olsson
Sören Persson – Lotta Blomqvist
Linda Strandlund – Karin Arkmo Larsson
Träningstävling – Ulle Liukkonen & Heléne Eliasson

*Träningstävling – Platsliggning och budföring med skott som vanligt mellan kl
18.30 – 19.00 för den som vill. Från kl 19.00 finns det möjlighet att träna tävlingsmässigt med domare och tävlingsledare. Du anmäler dig på plats kl 18.15,
anger 4 moment (bruks el. lydnad) du vill träna på och betalar 20 kr. Pengarna
kommer lottas ut till hösten på den sista torsdagsträningen bland de som deltagit under året. Du får ett kort muntligt omdöme efter avslutat program.
Torsdagsträningarna ser alltså ”lite annorlundare” ut då det är träningstävlingar, du som inte vill delta i den är ändå välkommen att träna, men den stora planen är ”bokad” för träningstävlingen och de ansvariga är engagerade i den.
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Inlärning med hjälp av boll
Hemligheten bakom att få till ett bra ställande är att hitta en situation där hunden naturligt väljer att stanna med bägge frambenen samtidigt. Att lära in ställandet med hjälp av en boll är ofta en effektiv metod, eftersom många bollglada hundar rusar iväg efter bollen för att stanna tvärt när bollen inte kommer
flygande.
Ett vanligt problem är att hunden lär sig skillnaden mellan det riktiga kastet
och det på låtsats. Lär därför hunden att springa iväg när den ser att du gör
armrörelsen, oavsett om du kastar eller inte.
Till en början, när du låtsats göra ett kast, fullföljer du kastet när hunden
springer iväg. Omedelbart när hunden sticker iväg med blicken framåt kastar
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Att anmäla till tävling!
Nytt för i år är att alla som ska anmäla sig till tävling måste
ha ett konto på SBK tävling!
Första gången du ska anmäla dig till tävling så ska du därför skapa ett
konto:
Gå in på http://sbktavling.se . Klicka på ”Skapa konto” högst upp till höger
på startsidan i SBK Tävling. Välj användarnamn och lösenord samt fyll i din
e-post och klubbtillhörighet. Tryck därefter på ”Skapa konto” längst ned.
Därefter går du in på ”Mina sidor”, lägg till förare och hundar. Man kan
vara flera som tävlar med samma hundar. Börja med att klicka på ”Lägg
till en förare” och fyll i alla dina uppgifter.
Klicka sedan på ”Lägg till en hund”. Fyll i hundens registreringsnummer
eller tävlingslicensnummer . Därefter följer du stegen som kommer upp
och kontrollerar/fyller i de uppgifter som efterfrågas. Har man flera hundar
gör man sedan om denna punkt för varje hund.
All tävlingsinformation så som vilken tävlingsgren och klass man tävlar i
måste man fylla i själv. Vid uppflyttning i klasser måste man själv gå in och
uppdatera här, görs inte detta kan man inte anmäla sig till tävling i nästa
klass.
Nu är ditt konto skapat och nästa gång du ska anmäla dig till tävling går
du in på http://sbktavling.se och klickar sedan på ”Logga in” i övre högra
hörnet. Skriv ditt användarnamn och lösenord och klicka sedan på ”Logga
in”.
De som saknar dator ska vända sig till sin lokalklubb eller SBK Förbundskansli som kan hjälpa till att skapa detta konto åt dem. Då kontot skapas
får alla användare ett eget förar-ID:nr (tex. #10002432). Detta förar-ID:nr
ska meddelas de som saknar dator så att de kan skriva in detta nummer i
sin anmälan till tävlingar.
På SBK Förbundskansli finns blanka plus- och bankgiro blanketter som de
som saknar dator ska fylla i och skicka som anmälan till klubbarna. De som
saknar dator kan beställa dessa blanketter från Svenska Brukshundklubben, Box 4, 123 21 Farsta. Dessa uppgifter ska finnas med på blanketten:
· typ av tävling (lydnad, bruks, IPO etc) · klass och datum · Hundens registrerings.nr eller TAVLIC.nr (det senare för oreg./blandras hund) · Hundens registrerade namn (för oreg./blandras hundens tilltalsnamn) · Förarens namn och förar-ID:nr · Förarens adress, mobil eller telefon.nr · Klubb
som föraren tävlar för · Betalningsmottagare = Arrangerande klubb, betala
anmälningsavgiften direkt till klubbens
23 konto.

Styrelse 2012
Ordförande:

Ulf Ankarberg
u.ankarberg@live.se

070 - 625 10 42

Vice Ordf:

Karin Arkmo-Larsson
kaarla@live.se

070 – 580 49 19

Sekreterare:

Andreas Eriksson
tyrante@bredband.net

070 – 237 11 91

Kassör:

Håkan Eriksson
461eriksson@telia.com

070 - 322 19 73

Ledamot:

Jenny Olsson
vhd1212@gmail.com

070 – 286 26 93

Ledamot:

Linda Strandlund
linda.strandlund@live.se

070 – 775 12 70

Medlemsansvarig:

Heléne Eliasson
heliasson@telia.com

070 – 64 88 794

Suppleant:

Ulle Liukkonen
ulle_liukkonen@hotmail.com

070 – 285 93 58

Suppleant:

Robert Westling
robertwestling@hotmail.com

073 – 070 34 04
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Ansvariga för våra
Sektorer & Kommittéer

Tävlingssektorn:

Kristina Enander
kristina.enander@telia.com

070 – 312 32 62

RUS sektorn
mental/utställn/bph:

Margaretha Carlsson
fancymore@swipnet.se

070 – 651 00 34

Utbildningssektorn

Heléne Eliasson
heliasson@telia.com

070 – 64 88 794

Agilitysektorn:

Maria Granberg
granberg.ekernas@telia.com

070 – 336 37 72

PR-Info/webbis:

Karin Arkmo-Larsson
kaarla@live.se

070 – 580 49 19

Tjänstehundssektorn:

Anna-Karin Nordin
annak_nordin@hotmail.com

070 – 208 48 23

Draghundssektorn:

Martin Bergquist
daboia@msn.com

070 – 240 56 90

Kök,
förplägnad:

Anka Olsson
073 - 825 73 46
tyvärr ingen e-post, men sms går bra!

Stuga, ytterområden
& materialare:

Peter Nyberg
nyberg_466@hotmail.com
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070 – 748 66 33

Mål och uppdrag Timrå BHK
Mål och uppdrag för kommande verksamhetsår:
Klubbens mål, är desamma som Brukshundklubbens:
Vi ska sprida kunskap om hund
Vi ska ha friska och funktionsdugliga hundar
Vi ska ha hundar i människans tjänst
Vi ska öka vår kunskap om hund
Vi ska vara en aktiv organisation
Klubbspecifika Mål och Uppdrag för kommande verksamhetsår:
Utbilda fler funktionärer såsom instruktörer, tävlingsledare,
tävlingssekreterare, figuranter mm
Hålla hög klass på våra tävlingar och prov
Öka aktiviteten och delaktigheten på klubben
Få fler aktiva medlemmar
Få fler ekipage som startar på tävlingar
Fullfölja planerad upprustning och utökning av planer
Hålla hög klass på våra kurser
Arrangera en träningshelg för våra Brukstävlande ekipage
Arrangera Mittpunktenveckan med hjälp av TÄS, RUS och Agility
Öka aktiviteten hos våra ungdomsmedlemmar

Stort tack till alla som uppvaktade mig på min födelsedag!
Göran Näslund
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Vi gratulerar fina insatser 2011!
KM Bruks:

KM Lydnad:

KM Drag:

KM Agilty

1:a

Anka Olsson med Mille

2:a

Lotta Blomqvist med Micro

3:a

Marie Johansson med Ajmy

1:a

Lotta Blomqvist med Micro

2:a

Andreas Eriksson med Cocos

3:a

Håkan Tångring med Fanny

1:a

Elin Jansson med Swix

2:a

Martin Bergquist med Kia

1:a

Anna Velander med Uffe

2:a

Marie Karlsson med Ozzy

3:a

Åsa Alidasdotter med Cleo

Ungdomsmästare Agility

Mia Näslund med Poker

Debutantmästare Agility

Emelie Nordström med Ossian

Klasshunden 2011

Stimulanspokal Bruks

Stimulanspokal Lydnad

1:a

Maria Granberg med Patrik – 489 p

2:a

Håkan Tångring med Fanny – 426 p

3:a

Maria Granberg med Polly – 319 p

4:a

Lilian Näslund med Poker – 285 p

5:a

Peter Nyberg med Nix – 211 p

6:a

Johanna Davidsson med Zazzo – 139 p

1:a

Lilian Näslund med Poker – 91,69%

2:a

Linda Strandlund med Goa – 74,74%

3:a

Peter Nyberg med Nix – 69,30%
Ingen berättigad

Prisutdelning skedde på vårt årsmöte. Uppmärksammades med ett litet pris gjordes
även Tomas Holmberg med Chessie för godkänd Internationell Räddningshund.
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MH, MT & BPH hos Timrå BHK
MH
MT
8 maj, kväll
22 maj, kväll
5 juni, kväll
25 juni, kväll
27 juni, kväll
26 juli, kväll
14 aug, kväll
15 sept,
6 okt, dag

29 juni
30 juni
25 juli, em+kväll

BPH
9 maj, kväll
23 maj, kväll
6 juni, heldag
26 juni, em + kväll utan skott
28 juni, em + kväll
28 juli, heldag
15 aug, kväll
23 sep, utan skott + med skott på em
7 okt, heldag
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