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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

Nu står väl sommaren ändå för
dörren? Och med den kommer
solen, baden, regnet, fästingarna,
ormarna, lata dagar, träningsdagar… Sommarplågorna uppvägs
nog ändå av allt som är härligt
med sommaren!
I det här numret hittar du flera
bidrag från våra medlemmar, bl.a.
får du lära dig det mesta om BIR,
BIM och mycket annat!
Passa på att njuta av semester,
hundträning och sköna sommardagar. Tids nog har vi höst igen
och då blir det full fart på klubbverksamheten igen.

Utgivare:
Timrå Brukshundklubb
Box 97
861 23 Timrå
Tel: 060-58 05 47

Omslagsbild: Simba bevisar att en
dobermann kan simma…
Foto: Martin Bergkvist

www.timrabhk.com
Bg 5553-0836 RUS (Utst., MH&MT)
Bg 5553-1404 Tävl., lydnad, bruks
Bg 313-4970 Medl.avg., kurser
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Morgontrötta Sally
ger mig hellre framför brasan som
husse tänt eller smyger tillbaka till
någons säng. Men om någon står
bredvid mig och håller mig sällskap så äter jag upp min frulle,
trevligare
med sällskap
liksom.
07:30 vak-

Jag är sååå morgontrött o alla
bara springer omkring? En morgon i min familj kan se ut så
här: ca 05:00 smyger jag iväg
från min bädd till lillhusses säng
för där är det
så gosigt o
varmt. Hör
när mattes
klocka ringer
06:30 o lyfter
lite sött på
mitt huvud
när hon kikar in o säger godmorgon, men sen gosar jag ner
mig igen. När sen husse kommer in och snusar på mig o
väcker lillhusse Gustav så lägger
vi (jag och Gustav) oss tillrätta
för att kika på lite Bollibompa,
Gustav gnäller och puffar lite om
jag råkar lägga mig lite i vägen
men jag vill också ha kudde.
När klockan blivit 06:45 tycker
husse att jag ska hänga med
ut, man studsar väl inte direkt ur
en varm säng men jag kommer
efter ett litet tag och sträcker på
mig hela vägen fram till dörren.
07:10 så vill husse o matte att vi
ska käka frukost, hmmm jag läg-

nar tonåringarna upp och gosar
med mig, husse o lillhusse säger
hejdå och drar till förskolan, jag
sätter mig vid dörren så jag inte
glöms bort. Matte tar på mig koppel, puh jag får hänga på, plockar
med sig alla hennes väskor och vi
går till bilen. I mattes bil får man
åka i baksätet, myyys ! 08:00 är vi
framme på mitt dagis, tjooooohoooooooo det är så roligt så jag
studsar ur bilen och vill in så fort
som möjligt. Matte tycker att vi
ska träna på att gå fint fram till
dörren men det tar ju såååån tid?
Nää bättre att dra med sig henne,
ringer på och där står någon av
fröknarna o möter, matte vill att
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jag ska sitta och säga hej ?? Va ?!
Jag är ju en boxertjej dom studsar
upp på dom man gillar.... Jag får
gå in till mitt dagisrum och matte
drar till jobbet.
/morgontrötta Sally

Ett hjärtligt tack för
uppvaktningen på min
födelsedag!/Lilian

Till salu!
Bilbur MIM Variocage L. Krocktestad. Passar för två mellanstora hundar, mellanvägg finns.
För bil utan tröskel. Lite använd. Nypris ca 6000 kr, säljes
för 3000. Ring 070-58 04 919,
Karin
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Steg 1-kurs på veterinärbesök i
Bosvedjan
En onsdagskväll i maj blev vi
varmt mottagen på Sundsvalls
Veterinärmottagning i Bosvedjan
av leg vet Mats Österholm och
djursjukvårdare Ingela Persson
för rundtur och information om
hundsjukvård samt hundens omvårdnad. Vi började med en
rundtur på kliniken och Mats
visade bland annat undersökningsrum och
operationsrum.
Många frågor
från kursdeltagarna besvarades bland annat om kastrering
av både hanhund och tik.
Efter rundturen visade Mats med
hjälp av ultraljud hur urinblåsa
och andra organ ser ut inuti
hunden Challe. Tips om att kontrollera slemhinnornas färg i
ögon och munhåla, tryck på
tandköttet och kontrollera hur
det ser ut.
När rundturen var över bjöd

Mats och Ingela på jättegott fika,
och där fortsatte frågestunden och
fler nyttiga tips.
Bland annat om ormbett, att hunden bör hållas i stillhet om den
råkar ut för ett bett. Har man kortisontabletter som finns att köpa
hos veterinär eller
receptbelagt hos
veterinär ger man
hunden det och
åker sedan till veterinären för vidare vård. - Både
lever, njurar och
hjärta kan bli påverkade av huggormens gift, farligast är huggormens ungar som
inte kan kontrollera giftnivån de
sprutar in berättar Mats.
Andra sommarplågor är sk fukteksem som ofta förekommer på retrievers. Sedan pratade naturligtvis Mats om fästingar och de sjukdomar som de kan ge samt vilket
skydd man kan ge hunden mot
dessa spindeldjur. Vi har tur att vi
fortfarande är förskonade från
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dem här i Sundsvallstrakten, däremot har vi mycket rävskabb häromkring.
Vi var alla väldigt nöjda med all
information som vi fick och naturligtvis det goda fikat som vi bjöds
på!
Ett stort tack till Mats Österholm
och Ingela Persson på Sundsvalls
Veterinärmottagning!
/Instruktör Maria Molin med hjälp-

instruktör Carina Pekkala

Mats visar hur man lägger
tassbandage med Challe.

Nöjda kursdeltagare njuter av gott fika!

7

Timrå Brukshundklubbs styrelse,
sektorer och kommittéer
Ordförande
Ulf Ankarberg ....................................................................................
u.ankarberg@live.se .................................................. 070 - 625 10 42
Vice Ordf
Karin Arkmo Larsson .................................................. 060 - 10 10 52
karin.arkmolarsson@bahnhof.se ............................... 070 - 580 49 19
Sekreterare
Heléne Eliasson ........................................................... 060 - 58 04 48
heliasson@telia.com ................................................. 070 - 648 87 94
Kassör
Jeanette Åsén ............................................................. 090 - 695 79 18
jeanette.asen@telia.com ............................................ 070 - 214 41 02
Ledamot
Lena Unger ..................................................................... 060 - 460 68
................................................................................... 073 - 838 78 57
Suppleant
Jenny Olsson ......................................................................................
jennyohlsson72@hotmail.com .................................. 070 - 286 26 93
Suppleant
Ulle Liukkonen............................................................ 060 - 58 93 46
ulle_liukkonen@hotmail.com ................................... 070 - 285 93 58
Suppleant
Staffan Åsén ................................................................ 060 - 56 66 11
staffan.asen@telia.com ......................................................................
Webmaster
Stina Lange.................................................................. 060 - 61 16 04
stina.lange@hotmail.com .......................................... 070 - 185 35 25

8

Timrå Brukshundklubbs styrelse,
sektorer och kommittéer
Tävlingssektorn
Kristina Enander ....................................................... 060 – 57 11 58
kristina.vallsten@telia.com ..................................... 070 – 312 32 62
RUS sektorn, mental/utställn
Margaretha Carlsson.................................................. 0692 – 100 80
fancymore@swipnet.se .......................................... 070 – 651 00 34
Utbildningssektorn
Heléne Eliasson ........................................................ 060 – 58 04 48
heliasson@telia.com............................................... 070 – 648 87 94
Agilitysektorn
Maria Granberg ........................................................... 060 – 420 59
granberg.ekernas@telia.com .................................. 070 – 336 37 72
PR/Info
Karin Arkmo Larsson .................................................. 060 - 10 10 52
karin.arkmolarsson@bahnhof.se ............................... 070 - 580 49 19
Tjänstehundssektorn
Anna-Karin Nordin .................................................... 060 - 57 33 57
annakarin.nordin@telia.com ................................... 070 - 208 48 23
Draghundssektorn
Lars Davidsson .................................................................................
anneli.davidsson@comhem.se
............... 070 – 209 63 06
Kök, förplägnad
Vakant, tag kontakt med styrelsen ....................................................
............................................................................................................
Stuga, ytterområden
Sören Persson ............................................................ 060 – 57 09 76
soren.persson5@comhem.se ................................... 070 – 371 29 99
Materialförvaltare
Peter Nyberg ............................................................ 070 – 748 66 33
nyberg_466@hotmail.com
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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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Agility-tävling!
Agilitysektorn inbjuder till officiell agilitytävling
klass 1 och 2, 31 juli-1 augusti
Klasser:
Lördag klass 1 och 2 agility och hopp, samt extra klass 1 hopp
Söndag klass 1 och 2 agility och hopp, samt extra klass 2 hopp
Domare: Erika Svanered. Vid många anmälda även Irén Olofsson
Tävlingsledare:
lördag, Åsa Alidasdotter
söndag, Maria Granberg
Anmälan: senast den 10/7 till http://anmalantimra.hundfart.se/.
Betalning: senast den 10/7 till bg 5788-9990
Frågor: Har ni frågor maila eller ring
Maria Granberg, granberg.ekernas@telia.com, tel 060/42059, eller
Åsa Alidasdotter, sa.alidasdotter@telia.com, tel 070/3957673
PM: kommer att läggas ut på hemsidan ca två veckor innan tävlingen,
www.timrabhk.com.
Funktionärer: Är det någon som kan tänka sig att ställa upp som funktionär blir vi väldigt tacksamma och bjuder på fika. Maila i så fall Maria
Granberg.

Hjärtligt välkomna!
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Agility sommaren 2010
Träningstävlingar
Den 28/6 hoppklass
Den 26/7 agilityklass
Den 30/8 agilityklass
Alla träningstävlingarna börjar kl. 18.00, då hjälps vi åt att sätta upp
hinder.
Vi kommar att ha en lättare och en svårare klass.
Anmälningsavg. är 20 kr/klass

***************
Vi kommer också att ha träningskvällar alla måndagar vi inte har
träningstävlingar, med början den 21/6.
Träningskvällarna börjar kl. 19.00 och håller på till ca 21.00.
Man måste ha gått nybörjarkurs eller ha motsvarande kunskaper för att
vara med. (man kan naturligtvis vara med och se på om man är nyfiken
på agility)

***************
Jag vill också påminna om upptaktsdagen den 29/5 kl. 13.00-16.00,
då vi har lite skojtävlingar, fikar och planerar sommarens aktiviteter.
Då är alla agilityintresserade välkomna.

***************
Den 10/10 har vi planerat att ha klubbmästerskap, mer information
kommer..

Välkomna till en fullmatad sommar!
önskar agilitysektorn/ Maria Granberg
13

Utställnings-dax!
Så var det dags för årets utställning som Timrå brukshundsklubb
arrangerar och som nybörjare så
hade jag en stor förmån som fick
vara med gruppen som är Utställningsansvariga med Meta i spetsen. Jag fick gå en kurs i vintras
där man efter slutförd utbildning
får diplom och kan kalla sig för
Certifierad Utställningsarrangör.
Ja det är väl en sak att
veta på ett ungefär vad
som krävs och vilka regler
och hur man gör för att arrangera men att verkligen
få vara med och ha en
massa proffs som kan och
har gjort detta i många år det var
roligt kan jag lova! Kändes super
att inte behöva ha stress på sig
att prestera och ha koll utan jag
kunde ta rygg på proffsen och
ställa en massa frågor om allt från
varför det kallas för utställningsring när den är fyrkantig, hur man
skulle få ihop tälten, hur många
stolar som skulle bäras, alla färger
på rosetter som skulle sorteras,
katalog, priser, klipperiet och sen
alla lustiga förkortningar som CK,
BIR, BIS, HP m.fl. Mina uppgifter
under dagen var att hjälpa till vid

insläpp och sekretariatet, vid insläppet har man ansvar att ge utställaren nummerlapp, katalog och
kolla vaccinationsintyg, ta betalt
från de som inte betalat och ha
stenkoll på att ingen hund släpps
in som inte är vaccinerad mot
valpsjuka, tack och lov för proffsen även här kan jag säga, oj vad
det gick undan, jag hade till och
med svårt för att kunna alla raser,
men nummerlappar delades ut i
väldans fart och man hälsade alla
varmt välkomna och lycka till.
Sekretariatet eller även kallat klipperiet där fick jag lära mig att klippa ut hundar ur katalogen som
vunnit och som skulle vidare till
final. För att det skulle gå så smidig och snabbs som möjligt så går
man hela tiden och samlar in resultaten från varje ring och klippa
in rätt hund i rätt final. Till sist så
var det dags för finalerna och då
fick jag hjälpa till att lägga ut priser och till sist när allt var klart så
var det dags att plocka ner tält
och ta in alla prylar på rätt ställe
igen. På kvällen ska arrangören
bjuda ut domarna på middag och
vem fick följa med om inte jag,
nervöst var det då jag känner mig
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Utställnings-dax!
som ett blåbär i detta sammanhang och inte har så mycket erfarenheter kring ämnet. Dessutom
skulle vi prata om detta på engelska, jag är rätt så van vid att tala
engelska i mitt jobb eller på semester men att börja prata om
utställning, raser, uppfödning, alla
dessa förkortningar på engelska
det gick väl så där. Tur att även
här var det proffs med så jag kunde fokusera på att vara artig och
lyssna och lära.
Jag har sammanfattat lite kort om
ämnet för den som vill veta lite
mer om utställning, förkortningar
och priser, vill man läsa mer om
ämnet så finns det mycket bra
info på www.skk.se
Till att börja med så finns det två
typer av utställningar, inofficiella
och officiella. Från de inofficiella
sparas inga resultat hos SKK och
på dessa utställningar delas det
heller inte ut några certifikat.
Till de officiella utställningarna
räknas de utställningar som anordnas av SKK (Svenska Kennel
klubben) och dess lokalavdelningar samt vissa av rasklubbars utställningar.
Hundarna tävlar alltid mot samma

kön, hanar och tikar var för sig.
Det är endast då BIR (bäst i rasen) skall utses som hane och tik
tävlar mot varandra.
I KLASSER MED KVALITETSBEDÖMNING FÖREKOMMER
FÖLJANDE KVALITETSPRISER:
1:A PRIS: Typisk och i huvudsak
korrekt byggd hund med påtagliga
förtjänster och vars exteriöra fel
inte är mer framträdande än att
den kan sägas vara ett mycket
gott avelsresultat.
2:A PRIS: En i typ och byggnad
god hund, vars exteriöra fel inte
är mer framträdande än att den
kan sägas vara ett gott avelsresultat.
3:E PRIS: En i typ godtagbar
hund, vars exteriöra fel inte är av
mer allvarlig art än att den kan
sägas vara ett godtagbart avelsresultat.
KONKURRENSBEDÖMNING
Konkurrensbedömning innebär att
i klassen deltagande hundar

Forts nästa sida
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Forts, Utställnings-dax!
inbördes placeras i ordningen 1:a,
2:a, 3:a, 4:a samt reserv (R).
OBS! I valp-, champion- och veteranklass förekommer även 0 pris
samt KEP.

gad att tävla om certifikat med
undantag för raser där certifikat
utdelas i bruks-/
jaktkonkurrensklass.
BÄST I RASEN (BIR) och
BÄST I MOTSATT KÖN (BIM)
Denna klass är obligatorisk för
bästa hanhund resp bästa tik från
bästa hanhundsklass resp bästa
tikklass. I denna klass utses Bäst I
Rasen och Bäst I Motsatt kön.
Hund som blivit BIR tävlar vidare i
finaltävlingarna om Bäst I Gruppen (BIG). Där tävlar hunden mot
andra BIR-hundar ifrån samma
rasgrupp, t ex spetsar mot andra
spetsar, terrier mot andra terrier,
vinthundar mot andra vinthundar
osv.

I KLASSER MED KONKURRENSBEDÖMNING FÖREKOMMER FÖLJANDE KVALITETSPRISER:
Hp: Särskilt lovande valp, junior
eller unghund samt särskilt väl
bevarad veteranhund kan tilldelas
Hp (Hederspris). I avels- eller
uppfödarklass ges Hp till grupper
av enhetlig och utmärkt kvalitet.
Ck: Hund som är av utmärkt typ
kan tilldelas Ck (Certifikatkvalitet).
BÄSTA HANHUNDSKLASS
(BHkl) och BÄSTA TIKKLASS
(BTkl)
Dessa klasser är obligatoriska för
hanhund resp tik som vid aktuell
utställning tilldelats Ck. I dessa
klasser tillämpas konkurrensbedömning. Bästa hanhund och bästa tik ska tävla vidare om Bäst I
Rasen (BIR) och Bäst I Motsatt
kön (BIM).
Certifikat tilldelas bäst placerade
hanhund resp tik som är berätti-

AVELSKLASS (avelskl)
Denna klass är öppen för:
1) hanhund som deltar med en
grupp om fyra avkommor undan
minst två tikar
2) tik som deltar med en grupp
om fyra avkommor
Avelshunden resp avelstiken ska
deltaga i avelsklassen och presenteras tillsammans med gruppen.

Forts sidan 18
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- Det djupfrysta alternativet!

KLASS Hundfoder • Klissvägen 33 • 853 57 Sundsvall • Tel/Fax 15 87 19
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Forts, Utställnings-dax!
UPPFÖDARKLASS (uppfkl)
Denna klass är öppen för en grupp
om fyra hundar av samma ras eller rasvariant, som har ett och
samma kennelnamn eller är uppfödda av en och samma person
eller grupp av personer.
FINALTÄVLINGAR I "STORA
RINGEN"
Finaltävlingarna är en inofficiell
tävlingsform som utöver tävlan
om Bäst I Gruppen (BIG) och Best
In Show (BIS) även omfattar tävlan om dagens bästa valp, veteran, uppfödar- och avelsgrupp
samt junior handling (separata
bestämmelser för junior handling
finns att beställa från SKK).
BIR-vinnande hundar tävlar inom
respektive rasgrupp. Konkurrensbedömning tillämpas. De fem bästa hundarna inom varje rasgrupp
placeras och vinnande hund tilldelas Bäst I Gruppen 1 (BIG-1). Alla
BIG-vinnande hundar - en ifrån
varje rasgrupp - tävlar sedan mot
varandra om att bli utställningens
vackraste hund = Best In Show
(BIS).

Några "förklaringar":
HP = Herdespris. Tilldelas till särskilt lovande hund.
CK = Certifikatkvalite. Betyder att
hunden är av den kvaliteten och
äger rätt att tävla om Certifikatet.
Endast hundar som är anmälda i
de officiella klasserna kan få CK.
Cert = En cocker måste erhålla 3
st certifikat för att bli svensk utställnings champion.
CACIB = Är ett internationellt
utställningscertifikat. CACIB och
reserv-CACIB. CACIB kan tilldelas
bäst placerade hund i Bästa hanhunds- respektive Bästa tikklass
som är berättigad att tävla om
CACIB.
Champion = Svensk utställnings
champion SU(u)CH, blir hunden
när den erhållit minst 3 certifikat.
Ett av dessa måste tas efter att
hunden fyllt 24 månader. (En
hund som är under 24 månader
kan således ta många fler certifikat än 3 utan att bli champion.)
Handler = Den person som visar
upp hunden.

Forts sid 21
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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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Forts, Utställnings-dax!
På utställningsdagen

hunden.
Även du kan bli trött av väntan så
att ha med sig en stol är ett tips.
Till sist så får man inte glömma
att hundutställning är en bedömningssport. Det kan skilja sig
ganska mycket i bedömningen
från domare till domare. Ena dagen kan man vinna sin klass med
CK och nästa kan man få en 2:a.

Kom i god tid så slipper både du
och hunden stressa. Du hinner i
lugn och ro rasta hunden och bära
in alla saker. Att vara på utställning innebär mycket väntan och
det kan därför vara bra att ha en
bur eller kompostgaller till hunden. Det kan vara väldigt stressande för en hund som inte är van
att vara på utställning och i buren
så har den sin egen lugna vrå och
den kan vila mellan varven. Bra
också att ha ett buröverdrag eller
en filt att täcka över buren med.
Det ger hunden ännu mer lugn
och ro. Det ger också skugga vid
solsken, lä vid blåst och värmer
vid kyla. Glöm inte heller trimverktyg och nummerlapp + nummerlappshållare och så klart vatten till

Men vilket resultat ni än får så
glöm inte bort att din hund är
världens bästa och snyggaste
och det är ju faktiskt samma
hund du kommer ut med från
ringen med som du gick in
med!
Research och text:
Susanne Ekwurtzel

PRISBETECKNINGAR, BAND OCH KOKARDER
Utmärkelserna betecknas med band eller kokarder i följande färger:
1:a pris
2:a pris
3:e pris
4:e pris
0 pris
KEP
BIR
BIM
BIR Valp

Rött
Blått
Gult
Grön
Grått
Brunt
Rött/gul
Vit/grön
Rosa/vit

Hederspris (HP)
Certifikatkvalité (CK)
Certifkiat
CACIB
Reserv-CACIB
Jaktklassvinnare
Championat
BIM Valp
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Lila
Rosa/lila
Blå/gul
Vitt
Orange
Rött/blått
Rött/grönt
Ljusblå/vit

Varför jag fick mitt namn Polly
Hej!
Det är jag som heter Polly, fast
när det ska vara fint heter jag
SUCh Bodils På lek. Det låter
ganska förnämt tycker jag, mycket bättre än det där Polly, som
husse och matte förkortade På lek
till. Polly, jag är väl ingen chokladbit heller, jag är
ju inte ens brun!
Det är konstigt
det där med
namn, man kan
ju få heta allt
möjligt. Ibland
heter jag Pyttan
(så liten är jag
då inte!) och
ibland heter jag
isbjörnan (de tycker att jag har
tjock päls), men det värsta är när
man är på skogspromenad och
det äntligen börjar bli riktigt roligt
och man har ett härligt spår att
följa, då heter jag plötsligt Hit!
Det brukar jag inte bry mig så
mycket om, för om jag inte kommer börjar matte att hoppa och
stampa så roligt, och det tror jag
är nyttig gymnastik för henne
(hon är ju snart 50 år!), så hon
får hålla på ett tag.

Ibland heter jag Loss! då gäller
det att svälja så fort man kan, annars snyter matte godbitarna fort
som ögat, undrar vad hon ska
med all skit till, jag har då inte
sett henne äta något, men hon
gör det förstås när jag inte ser!
På vintern är det
särskilt jobbigt, då
är ju allt bajs fruset, då hinner
man inte äta allt
man vill, tacka vet
jag våren….
Ett annat namn
jag inte bryr mig
om är Tyst! Kommer det någon på
min väg som inte bett mig om lov,
då skäller jag tills jag är klar. Matte brukar kasta godis på vägen, då
äter jag och sen skäller jag lite till,
man kanske får mer då….
Men när jag är på agilityplan då
heter jag alltid Bra! även när jag
inte gör som matte säger, och jag
får alltid min påse med korv och
köttbullar, så Bra! det är mitt bästa namn.
Med hälsning från matte, Maria
Granberg
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Ny etisk policy för Brukshundklubben
Förbundsstyrelsen har beslutat om ny etisk policy för prov och tävlingar inom Svenska Brukshundklubben.
Brukshundklubbens verksamhet styrs av ett antal styrdokument och policys,
däribland den etiska policyn som nu har reviderats.
Den nya etiska policyn för prov och tävlingar inom Svenska Brukshundklubben
gäller fr.o.m. 2010-05-07. Du hittar policyn på SBK´s hemsida om du vill läsa
den i sin helhet, www.sbk.nu

Sundsvalls Hundgym
Friskvård och rehab för hund
www.sundsvallshundgym.se

Water Treadmill

Vibrationsplatta

Water Treadmill

Kerstin Englund
Cert. Fysioterapeut Hund, dipl. Hundmassör
Södra23
Allén 5
852 39 Sundsvall
070-517 85 84

”Mitt liv inom kriminalen med knarkhund”
Välkommen till en intressant föreläsning –
lördagkväll den 3/7
I samband med ”träningshelgen för klubbens brukslydnadsekipage” fixar vi en trevlig kväll på klubben med en intressant föreläsning med Lars ”Bäckis” Bäckström från Tidaholm som jobbat
många år åt Kriminalen med knarkhundar.
Vi är några från klubben som haft möjlighet att vara med på en sån här
kväll med ”Bäckis” och vi kan lova att den är BRA! Man skulle kunna lyssna
på honom nästan hur länge som helst.
Start kl 18.30 i klubbstugan.
Vill du vara med? Anmäl dig snarast till info@timrabhk.com
Kostnad: 50 kr per person inkl tilltugg & dryck.
Du som har IP-poäng kan utnyttja dem vid ett sånt här tillfälle.

Ta kontakt med Lotta: lotta.blomqvist@telia.com om du vill veta hur många
IP poäng du har, meddela även henne om du vill utnyttja dem denna kväll.
Om inte annat, sätter du in 50 kr på BG: 313-4970 i samband
med att du anmäler dig, dock senast måndag den 28/6,
ange ditt namn på betalningen.
Har du några frågor, maila info@timrabhk.com
Hjärtligt Välkommen!
Styrelsen
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Utställnings-vinnare i bilder!
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Rapport från RUS
På mentalsidan har Anna och jag haft en M 1 & M2. så nu har vi
fått tre nya B-figgar, Veronica, Gunilla. Andreas & Lenonra välkommen in i gänget.
Tyvärr har vi fått ställa in 2 st MH under våren, har väl aldrig hänt !!
Vi får se om vi fyller upp årets resterande platser.
Tack alla ni som var med och hjälpte till på utställningen, i år flöt
det på som bara den, kan bero på att vi har fått förstärkning i sektorn, två tjejer som har många bra idéer som vi skall jobba vidare
med, förberedelserna inför 2011 är redan igång.
Resultatet finns på vår hemsida och lite bilder från årets utställning
på annan plats i tidningen.
Ha en skön sommar !
Meta

SBK´s nya medlemssystem
Du har väl inte missat att du som medlem hos SBK nu själv kan skriva
ut ditt medlemskort från deras hemsida, fungerar om/när medlemsavgiften är betald! Kika in på hemsidan: www.sbk.nu och logga in på
”Medlem online” (Medlem > Medlemsuppgifter) där du först måste få
ett lösenord. Du får sedan tillgång till både ”Medlem online” och
SBK´s hemsida ”Fido” som är för oss medlemmar där du hittar lite
annan information än på den vanliga hemsidan. När du väl kommer in
är det bra om du uppdaterar dina personuppgifter med en e-post
adress.
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Mån ras
Den nederländska rasen stabyhoun
hör till den ”familj” stående och stötande fågelhundar som sedan många
hundra år förekommit i Europa. De
kan sägas ligga mellan
setter och spaniel till
storlek och typ. Många
av raserna blev dock inte
erkända förrän under 1900
-talet och flertalet, likt
stabyhoun, först efter
andra världskrigets slut. Namnet stabyhoun kommer från det nederländska uttrycket sta-mij-bi som betyder
stå mig bi. Stavningen av stabyhoun
är en gammal stavning, idag ska det
egentligen stavas stabijhoûn. Namnet
uttalas [stabejhun]. I sitt hemland
kallas den för Stabij eller Bijke. Då
den fattiga bonden inte hade råd att
ha fler hundar för olika arbetsuppgifter, var han tvungen att ha en så
mångsidig hund som möjligt, en som
kunde hjälpa till på gården. En stabij
följde med på jakt och kunde då både

Stabyhoun
finna och apportera bytet, som ofta
bestod av räv, hare och fågel. Den
skulle dra skrindor med diverse varor
till och från gården. Den var
också en utmärkt sork- och
mullvadjägare. För att bonden skulle få in lite extra
pengar tog han hunden i en
korg på cykeln och åkte runt för
at jaga mullvad. Mullvadsskinnet var mycket eftertraktat till
foder i handskar. Stabijen skulle också varsko familjen vid främmande
besök, och vara en mycket trevlig
familjehund. År 1942 den 10 oktober,
blev Stabyhoun erkänd som ras i Holländska Kennelklubben. Godkända
färger är svart, leverbrunt eller
orange med vita tecken. Fläckar och/
eller skimmelteckningar i det vita är
tillåtet.
Idealstorlek: hanhund 53 cm
tik 50 cm

Källa: SKK och Stabyhounklubben
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