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Medlemstidning för Timrå Brukshundklubb, maj 2013

2

PR/Info
har ordet!
är Timrå Brukshundklubb´s medlemstidning, som ges ut 2-3 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: 1 april och 1 sept
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

Hej Svejs!
Jag heter Kimona Häggström och har tagit
över ansvaret för att vår medlems tidning
REVIR ska komma ut minst 2 ggr/år.
För att detta ska fortsätta vara en bra och
intressant tidning måste ni ute i verksamheten bidra. Skicka in material, bilder och
historier till vår mail adress så ska jag se till
att det hamnar i tidningen.
Medans jag ivrigt väntar på era bidrag så tränar och tävlar jag agility med mina 2 Border
terriers - Torres 4 år (Small / klass 2) & Ramos 1 år (Medium, för ung för agility tävling
ännu men går slyngelkurs med förhoppning
om att minnet ska bli bättre). Jag går just nu
en tävlingsledarutbildning och ska ha
”uppkörning” på vårt DM i Juni. Vi har även
gått en suverän miljösök kurs här under vårvintern, och har i och med den upptäckt hur
roligt det är med sök-vilket vi definitivt ska
fortsätta med.

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:
Bodils Patrik , se artikel sidan 24-25
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Vad händer på klubben !
Våra Kurser, är full bokade och har startat upp
Bruks & Lydnad
Torsdagsträning & Träningstävlingar
Träningskvällar
2 maj
16 maj
23 maj
30 maj
13 juni
20 juni
27 juni

Brukslydnad
4 april
18 april
16 maj
30 maj

Lydnadsklass
11 april
25 april
23 maj
13 juni

Mer info finns på hemsidan

Bruksprov

Lydnadsprov
2013-05-28 (kväll)

1 - Elit

2013-06-18 (kväll)

1 - Elit

2013-08-31

1 - Elit

2013-11-02

1 - Elit

2013-06-15

Rapport, Lkl-Ekl

2013-06-16

Spår, Ekl

2013-09-28
2013-09-29

Spår, Lkl-Hkl
Sök, Appell-Elit
Rapport, Appell
Spår, Appell
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Agility
Träningskvällar,Träningstävling & Tävlingar
Träningskvällar
Vi tränar på måndagar 18:30 from v 26-40 om det inte är
träningstävling
24 juni 18:30 Prova på agility och nybörjar träning
Träningstävlingar
Lördag 15 juni Hopp klass
OBS !!! Skönviksberget på friluftmässan UTELIV
Mån 29 Juli Agility klass
Mån 2 September Hopp klass

Tävlingar
DM 2013 Mellan Norrland - Söndag 30 Juni
Inofficiell (klass 1+2)Tävling— 18 Aug
Officiell (klass 1+2) Tävling 7+8 Sep
KM 2013—Söndag 6 Okt
Mer info finns på hemsidan
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Vad händer på klubben !
MH:n
21 maj (kväll)
4 juni (kväll)
25 juni (kväll)
26 juni (kväll)
25 aug (kväll)
15 sep hel dag
18 sep (kväll)
6 okt (fm)

BPH:n
29 maj
12 juni
1 juli
17 aug
21 aug
14 sep
5 okt
9 nov

MT:n
30 juni
1 sep

Mer info finns på hemsidan

Läs mer om BPH, se länk på hemsidan

www.timrabhk.com
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Några av årets resultat !
Resultat från KM i drag 6 mars!
Elin Jansson med Cajsa 13:16
Elof Höglund med Vitus 14:49
Susanne Molin med Varg 16:19
Martin Bergquist med Kia 16:33
Elin Jansson med Storm 17:12
Martin Bergquist med Nix 17:18
Elof Höglund med Jimbo 18:10
Susanne Molin med Enia 19:09

Resultat KM i Lydnad 1 maj 2013
1. Evelyn Edblad / Cukid´s Jackson. Lk1, 97%

2. Robert Westling / Rottrobis Amicus Neo. Lk2, 96%
3. Anki Pettersson / Gunhills Fitz Duncan. Lk1, 95%
4. Elaine Rhodin / Lundecock´s Be Bop A Lula. Lk1, 93%
5. Anna Holter / Northline´s Qotstading Dallas Dhu. Lk1, 83%
6. Camilla Ek / Akjas Oqqi. Lk2, 58%

www.timrabhk.com
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Smått & Gott...
Det var årsmöte 16 februari 2013
Se protokollet sidan 20-22

Kontaktuppgifter till
Vår nya styrelse & sektoransvariga
hittar du på sidan 9-10
En presentation av vår ordförande KARIN
finns på sidan 10-11

Medlemsmöten i år, alla medlemmar är
Välkomna !
Måndag den 27 maj, kl 19.00 – Ny officiell gren inom SBK –
UHP, uthållighetsprov vilken vi får information om på mötet.
Lördag den 24 augusti kl 16.00 – Inbjuden föreläsare
”Hundkraft”. Därefter gemensam middag i form av kräftor,
surströmming eller grillat.
Lördag den 30 november kl 17.00 – Julgröt, julklappsbyte
och annat smått och gott.

Vi kommer ta emot anmälningar till ”maten” den 24/8 och
30/11, mer info om detta kommer då det närmar sig.
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Våra sektoransvariga….
Tävling: Kristina Enander 070 – 312 32 62 kristina.enander@telia.com
RUS Utställning BPH: Margaretha Carlsson 070 6510034 fancymore@swipnet.se

RUS Mental: Styrelsen

mental@timrabhk.com

Utbildning: Heléne Eliasson 070 – 64 88 794 heliasson@telia.com
Rallylydnad: Barbro Edstrand 070 - 56 44 363 barbro@tedsams.se
Agility: Maud Fahlman 070 – 699 74 16 maud.fahlman@comhem.se
PR-Info Kimona Häggström 070 – 584 41 74 revir@timrabhk.com
Webbis: Karin Arkmo Larsson 070 – 580 49 19 kaarla@timrabhk.com
Tjänstehund: Anna-Karin Nordin 070 208 48 23 annak_nordin@hotmail.com
Draghund: Martin Bergquist 070 – 240 56 90 daboia@msn.com
Kök, förplägnad: Anka Olsson 070 – 544 64 08

tyvärr ingen e-post, men sms går bra!

Stuga, ytterområden Peter Nyberg 070 748 66 33 nyberg_466@hotmail.com
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Vår styrelse !
Ordförande: Karin Arkmo Larsson 070 – 580 49 19 kaarla@live.se
Vice Ordf: Ulle Liukkonen 070 – 285 93 58 Ulle_liukkonen@hotmail.com
Sekreterare: Andreas Eriksson 070 – 237 11 91 tyrante@bredband.net
Kassör: Håkan Eriksson 070 - 322 19 73 461eriksson@telia.com
Ledamot: Robert Westling 073 – 070 34 04 robertwestling@hotmail.com
Ledamot: Linda Strandlund 070 – 775 12 70 linda.strandlund@live.se
Ledamot/
medlemsansvarig: Heléne Eliasson 070 – 64 88 794 heliasson@telia.com
Suppleant: Jens Berglund 070 - 309 72 62 jens.berglund86@gmail.com
Suppleant: Monica Johansson 070 – 297 82 68

Ordförande har ordet!

Nu närmar sig sommaren med stormsteg, och du sitter med ett nytt,
fräscht nummer av Revir i handen
(eller på dataskärmen…).
Eftersom Revir är en bra kanal att nå
alla våra medlemmar på, tänkte jag
presentera mig lite närmare – i en
klubb på ca 300 medlemmar finns det
mååånga som inte har en aning om
vem jag är, hur jag blev den jag är
eller hur jag kom dit jag är… och vissa
saker kommer ni inte att få veta heller ;-).
Jag har varit med i Timrå BHK sedan
2004 ungefär, och allt började med en
lydnadskurs med min då 1,5-åriga goldenkille Rufus.
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monica@astas-se

Eftersom jag blev mycket väl
mottagen så blev jag kvar, även
om jag inte var den mest aktiva
hundägaren när det gällde träning och tävling. Jag och Rufus
debuterade i lydnadsklass 1 när
han var 4,5 år, så ni förstår att
vi hade en lång startsträcka!
Och så mycket mer blev det inte
heller eftersom han inte riktigt
hade den där geisten och arbetslusten. Men det hade jag, så
under åren har jag utbildat mig
till mentalfigurant och testledare, tävlingsledare och nu
senast också till allmänlydnadsinstruktör.

Jag har suttit med i styrelsen som
ledamot i flera år, och de sista
åren som vice ordförande. Så när
vår ordinarie ordförande, trotjänare och klubbens nestor klev av
som ordförande förra sommaren
fick jag ta över klubban för att
lotsa föreningen vidare. Och vid
senaste årsmötet fick jag förtroendet att fortsätta, något som jag är
väldigt glad för.
Men ingen kapten är ju ensam på
sin skuta, så utan alla andra ca
300 medlemmar skulle inget fungera! Det är en fröjd att ”leda” en
förening med så många bra medarbetare – ingen nämnd och ingen
glömd!
Och vad gör jag nu då, på hundfronten? Alla som kan räkna hyfsat kan ju konstatera att Rufus
närmar sig pensionsåldern med
sina 10 år. Jo, jag har en hund till,
ett svart yrväder på 2,5 år som
både heter och beter sig som en
Joker. Det är en flatcoated retriever som jag tränar lite av varje
med – lydnad, sök, viltspår, spår –
men vi har ärligt inte kommit särskilt långt med något… fast han är
godkänd i anlagsprovet för viltspår, men då gick jag och bröt
foten så hela spårsäsongen gick åt
fanders…. Och när den (foten) var
läkt så bröt jag handleden.

Men nu, nu är vi på gång igen
och ska träna och träna och
träna! Så vi syns nog på klubben
i något sammanhang – träning,
MH, lydnadstävling, kurs eller
möte. Jag dyker upp där ni minst
(eller mest?) anar!
Ha en skön sommar alla hundvänner!
//Karin Arkmo Larsson

Men än är det fart på gubben emellanåt
– här är det dax för viltspår!”
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DJURSKYDDET SUNDSVALL
– EN FÖRENING MED ANOR 125 år
Vi arbetar alltid inom lagens ramar och
har ett mycket gott samarbete med
länsstyrelsen i Västernorrland.

Djurskyddet Sundsvall, tidigare
Sundsvalls Djurskyddsförening firar 125
år i år.
Vid en tillbakablick i gamla styrelseprotokoll så slås man av att verksamheten i
stort sett är lika idag som då.

Information i skolorna bedrivs genom
centralförbundets projekt REDE
(RespektEmpatiDjurEtik). Projektet har
en egen hemsida www.rede.se

Föreningen är tillsammans med 60
andra lokalföreningar från Luleå i norr
till
Malmö i Söder ansluten till centralförbundet Djurskyddet Sverige.

Vi arbetar med att förändra lagstiftning
genom namninsamlingar och annat
påverkans-arbete gentemot beslutsfattarna, politikerna i vår regering.
Detta görs tillsammans med övriga lokala föreningar och genom vår centralorganisation Djurskyddet Sverige.
Ingen kan göra allt men alla kan göra
något. Gå med i vår förening och gör
en insats för djuren. Se även annons.
Du kan ha värdefulla kunskaper som
kommer till nytta i föreningen.

I Sundsvallföreningen arbetar vi med
kunskap- och informationsspridning om
djurskydd.
Detta gör vi på hund- och kattutställningar, marknader, djuraffärer, dagligvaruaffärer mm. Där vi träffar människor med olika sorters funderingar och
frågor.
Vi brukar även ha med oss en insamlingsbössa till förmån för djuren.
Föreningen sponsrar Sundsvalls Djurhem varje månad med ett fast belopp.
Varje vår – febr./mars – brukar vi ha en
kastreringskampanj för katter tillsammans med en veterinärklinik i Sundsvall.
Den brukar snabbt bli fullbokad och det
är vi glada för.
Antalet oönskade kattungar kan ju på
detta sätt minskas.
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Ellinor & Ludde

Gör som JACK stöd

Genom att bli medlem 150 kr/år,
då får du tidningen Djurskyddet 4 ggr/ år,

Eller med en gåva, vårt Pg 4 55 31-4
Läs mer om oss på:

www.djurskyddetsundsvall.com
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Den andra april samlades några ekipage
från Timrå och Sundsvalls brukshundsklubbar på Västhagen IP för att visa och inspirera till hundsport. Att medverka till ett gott
möte mellan människa och hund var också
ett av syftena.
Ett 15-tal barn i åldern 7
– 13 år med ledare och
några föräldrar valde att
använda en påsklovseftermiddag för att lära sig
mer om hundar.
Aktiviteten skedde inom
ramen för projektet Back
2 Basics.
Vi började med att visa
hur man hälsar på en
hund och visar den respekt. Flera av barnen
var hundrädda men
några modiga vågade gå
fram och klappa kelpien
Jackson. Vi visade också
hur hunden reagerar om man försöker
springa ifrån den. Sedan blev det presentation och visning av olika hundsporter.
Jackson och matte Evelyn visade agility och
lite trix, Helene med boxern Vixi visade lydnad i form av linförighet, kryp och skall,
Marie och borderterriern Fia berättade lite
om drag och Maud med borderterriern
Imma visade sökmarkeringar med rulle.
Med som klapp och promenadhundar var
också de rutinerade veteranerna Risgryn
(boxer) och Bonnie (borderterrier) Sedan
fick alla barn dela sig i grupper och prova
olika aktiviteter, allt från att gå i koppel och
klappa hund till att köra agility, budföring,
vara sökfigurant samt att få hundarna att
göra konster och lyda.
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Det blev en lyckad eftermiddag och
barnen var påtagligt förtjusta när de
lyckades styra hundarna, vågade
klappa dem eller ge dem en godis.
Hundarna uppförde sig mycket bra

trots att det periodvis blev intensivt.
Vi hundförare kände oss nöjda efteråt och vi tror att vi bidragit till att
några barn fått en positivare syn på
hundar. Dessutom blev det en bra
miljöträning för våra hundar så
vinsten var helt klart dubbel. Hjärterörande var det att se när den lille
killen som inte vågade hälsa på eller
ens närma sig hundarna, tillslut gick
med min gamla och mycket barnvänliga borderterrier över planen,
på ett koppellängds avstånd men
han sken som en sol och ropade till
ledarna ”ser ni, ser ni, jag går med
hunden”.
Vid pennan Maud Fahlman

Informationsruta Back 2 Basics (B2B)
Back to basics är ett projekt som startades av GIF
Sundsvall under 2008. Genom ”Back to basics” kan GIF
Sundsvall verka i bostadsområden för att tillsammans
med andra föreningar erbjuda en aktiv och positiv fritid
för barn i åldern åtta till tolv år
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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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ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR TIMRÅ BRUKSHUNDKLUBB
VERKSAMHETSÅRET 2012
Sammanträdesdatum:
Plats:
Tid:

2013-02-16
Klubbstugan
18.00 – 20.00

1 Mötets öppnande
Ordförande Karin Arkmo Larsson hälsade de närvarande välkomna och öppnade
mötet.
2 Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 28 st. medlemmar, bilaga 1.
3 Val av mötesordförande
Kristina Enander valdes att leda årsmötesförhandlingarna.
4 Lokalklubbstyrelsens anmälan om protokollförare
Styrelsen anmälde Heléne Eliasson att vara protokollförare.
5 Val av justerare, tillika rösträknare
Göran Näslund 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
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Vinst balanseras i ny räkning.
11 Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelse
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
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 2011.
b. Rambudget presenterades och godkändes, bilaga 6
c. Medlemsavgift, styrelsen meddelar en central höjning av förbundsavgiften
på 10 kr från i år.
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 a. Mål, och att fastslå
b. Rambudget för innevarande år samt rambudget för nästkommande verksamhetsår. c. Medlemsavgift (förbundsavgift) höjs med 10 kr.
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 tjänst
göringsordning
Styrelsen la fram förslaget att suppleanterna har lika tjänstgöringsordning vilket
mötet godkände. Lokalklubbsstyrelse valdes enligt Valberedningens förslag:
a) Ordförande 1 år
Omval, Karin Arkmo Larsson
b) Kassör 2 år
Omval, Håkan Eriksson
c) Ledamot 2 år
Omval, Linda Strandlund
d) Ledamot 2 år
Nyval, Jens Berglund
e) Suppleant 1 år
Nyval, Monica Johansson
1 år kvar i styrelsen – Vice ordförande Ulle Liukkonen, sekreterare Andreas
Eriksson, ledamot Robert Westling och ledamot Heléne Eliasson.
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16 Val av sammankallande i sektorer och kommittéer
Sammankallande i sektorer och kommittéer valdes enligt Valberedningens förslag, alla
på ett (1) år vardera:
a) Hundägarutbildningssektorn Omval, Heléne Eliasson
b) Tävlingssektorn Omval, Kristina Enander
c) Agilitysektorn Nyval, Maud Fahlman
d) Rallylydnadssektorn Omval, Barbro Edstrand
e) Rasutvecklingssektorn, mental Styrelsen
f) Rasutvecklingssektorn, utställning, BPH. Omval, Margaretha Carlsson
g) Tjänstehundssektorn Omval, Anna-Karin Nordin
h) PR/Info Nyval, Kimona Häggström
i) Stuga/Mark Omval, Peter Nyberg
j) Förplägnad Omval, Anka Olsson
k) Draghundssektorn Omval, Martin Bergquist
l) Hundungdom Vakant
m) Materialförvaltare Omval, Peter Nyberg
n) Webmaster Omval, Karin Arkmo Larsson
17 Val av revisorer och revisorsuppleanter
Till Revisorer på ett (1) år vardera valdes Lilian Näslund och Mikael Byström, båda
omval. Till revisorsuppleanter omvaldes Anna Holter och Anita Braxenholm, på ett (1)
år vardera. Valberedningens förslag, bilaga 7.
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, Eva Eriksson på två
(2) år. Lena Unger 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)
Kort information från styrelsen ang. provhål som kommunen kommer göra på ”vår”
mark under den närmaste tiden.

22 Mötet avslutades
Kristina Enander 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.
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KM Lydnad
1:a Ulf Ankarberg med Pingla, 79,5%
2:a Marie Unger med Goofy, 76,8%
3:a Olle Westberg med Åse, 70,3%
KM Drag
1:a Tina Sporrong med Cajsa, 14,03
2:a Susanne Mohlin med Caspar, 15,06
3:a Elof Höglund med Vitus, 15,17
KM Agilty
1:a Anna Velander med Uffe
2:a Maud Fahlman med Leia
3:a Ellinor Edström med Ludde
Ungdomsmästare Agility
Fanny Häggström med Torres
Debutantmästare Agility
Ellinor Edström med Jack
1:a
2:a
3:a
4:a
5:a
6:a

Klasshunden 2012
Maria Granberg med Patrik – 431 p
Maria Granberg med Polly – 290 p
Lotta Blomqvist med Micro – 288 p
Monica Johansson med Imse – 234 p
Göran Näslund med Poker – 195 p
Lilian Näslund med Poker – 193 p

Stimulanspokal Bruks 2012
1:a Monica Johansson med Imse – 87,88%
2:a Göran Näslund med Poker – 87,19%
3:a Lilian Näslund med Poker – 86,81%
Stimulanspokal Lydnad 2012
Ingen berättigad
Uppmärksammades med ett litet pris gjordes även Lilian och Göran Näslund
med Poker för sina otroligt fina insatser under 2012.

KM Bruks ställdes tyvärr in p.g.a. för få anmälda!
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Årets agilityfox 2012
SE AGCh SEAG (hopp) Ch Bodils Patrik

Uppfödare: Bodil Granberg, kennel Bodils Patrik
Ägare: Maria Granberg
Han älskar att träna agility, men gillar
också att lära sig trick, som att tända
lampan i hallen, öppna en låda—lägga
i bollen—stänga lådan och liknande.
Han älskar att leka ute med vår lapska
vallhundsvalp, för hon blir inte lika sur
som Polly vår andra foxterrier. Annars
är han en riktig knähund, kan ligga och
kela i timmar om han får.

GRATTIS ! Hur känns det ?

Klart att det är jätteroligt att bli utsedd, i
år tycker jag dessutom att han verkligen
förtjänar det, han har varit otroligt toppen duktig.
Vem är Patrik ?
Patrik är nog ingen äkta foxterrier, han
är så otroligt sammarbetsvillig (hans
mormor var Bodils bästa cirkushund genom tiderna) och dessutom väldigt snäll
mot andra hundar. Det brukar gå fint
med de flesta , utom om man glömt godis i nån jackficka i hallen, nåde den
hund som går i närheten då…..
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Berätta om året som gick
Året som gått har varit fantastiskt. Det
började med att jag gick kurs för Mikaela Holegård, som hade en hel
massa tips och nya byten som jag inte
jobbat med tidigare, framför allt
”tysken” som blev vår nya favorit.

1
2
3

Resultat Årets agilityfox 2012
SE AGCh SE AG(hopp)Ch Bodils Patrik ”Patrik”..............................................150 p (5A + 5H)
förare: Maria Granberg
SE AGCh SE AG(hopp)Ch RLD N Mauty´s Beautiful Beatrix Of Gold ”Buffy”......145 p (5A + 5H)
förare: Susanne Pettersson
Wendron Silk ”Kelly”.....................................................................................45 p (5A + 5H)
förare: Elenor Westin

4

SE UCH Bodils På Lek ”Polly”.........................................................................40 p (5A + 5H)

5

Extravagant´s Trick Or Treat ”Skip”...............................................................22 p (3A + 3H)

6

Itkins JollyBoubele”......................................................................................................18 p

förare: Maria Granberg

förare: Johanna Rynman

Hur ser framtidplanerna ut ?
Vi hade tänkt åka till SM, hade kollat på
jobbet att jag kunde vara ledig, men
ibland kan allt ändra sig väldigt fort.
Patrik kissade plötsligt inne, och det var
inte likt honom, så vi åkte till veterinären.
Där var det provtagning och ultraljud,
och några veckor senare fick jag det
hemska beskedet: Patrik har en tumör i
urinblåsan, den går inte att operera och
snittet på överlevnad är mellan 4—8 månader efter man upptäckt tumören.
Patrik fyllde 8 år i januari och lär knappast bli så mycket äldre. Han mår i dagsläget bra, hoppar och far runt och äter som
han ska och mitt mål i år är att han ska
få må så bra som möjligt den tid han har
kvar. Han är en fantastisk kamrat och jag
tror aldrig jag får en liknade foxterrier,
men jag är så glad och tacksam för de år
vi haft ihop och tänker se till att han får
ett värdigt slut.

Sedan bestämde jag mig för att inte jaga
pinnar i år, för förra säsongen blev förstörd av detta ”pinnjagande”, det var inte
en roligt till slut, så i år hade jag som ambition att ha roligt i stället. Varje gång jag
ställde mig på startlinjen så tänkte jag
”nu ska vi ha kul”. Låter kanske lite
knäppt men för mig så har det fungerat.
Dessutom så kom pinnarna på köpet, 6 st
i agilityklass och 8 i hoppklass. I Hofors
slog Patrik till och blev Agilitychampion,
så han hör nu till den lilla skara av foxrar
som är dubbelchampion !!!
Annars var årets höjdpunkt säsongens
sista tävling - i Nordmaling. Där fick Patrik
4 pinnar, en 2:a och 4:de plats i agility
samt 2:a och 3:de plats i hopp. Men i det
bästa loppet kom han på 11:e plats med
5 fel men han var nästan lika snabb som
Donna (en otroligt snabb Sheltie).
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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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