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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

N

u närmar den sig med
stormsteg, julen…. En
usel helg när det gäller
ledigheter i år, det går
åt många semesterdagar för att vara
långledig. Men en stor del av oss
kommer förmodligen att vara lite
extra lediga ändå, och förhoppningsvis koppla av och ladda batterierna lite. Vi håller tummarna för
härligt väder och pudersnö som inbjuder till långa skogspromenader
eller skidåkning.
Eller yrsnö och soffmys, med en
glöggmugg i ena handen och en bra
bok i den andra. Allt går ju faktiskt
att kombinera, eller hur? Soffmyset
blir bra mycket mysigare EFTER
promenaden eller skidturen.

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

Från oss alla till er alla:

En riktigt god jul!
Omslagsbild: Mira i julskrud
Fotograf: Karin Arkmo Larsson
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Min första agilitysommar

H

ej jag är en tjej på 23 år
som heter Ellinor Edström
och har en Japansk spets
som heter Ludde som jag
åker på utställningar och tävlar agility
med. Det började med att jag blev intresserad av den Japanska spetsen och
skaffade en liten kille våren 2008. Hade
redan från börjat tänkt åka på utställ-

Första inplanerade tävlingen var på
hemma klubbens egen tävling i Timrå
31/7 - 1/8. Denna helg var inte riktigt på
våran sida det var 5 fel som mest men vi
lyckades få till ett 0 lopp men inga
större framgångar denna gång. Men efter den tävlingen visste jag att han var

BIR, CERT, SVUCH
VNKK Nationella utställning
VNKK, 28-29 augusti

ningar med honom och hålla på med
agility. Så när
min lilla kille blev 1 år körde vi igång
och tränade agility. Redan från början
har han visat att han tycker det är rolig
och han älskar farten. Att han dessutom
är väldigt lättlärd gör att det är väldigt
roligt att jobba med honom. Så vi tränade på för att vara med på träningstävlingar och någon inofficiell tävling och
det har gått super bra.
Nu Sommaren 2010 skulle vi då göra
debut i officiella tävlingar inom Agility.

snabb. Han har naturligt ett snabbt
grund tempo så på tid var han alltid
uppe i toppen.
Då laddade vi om mot vår andra tävlingshelg, även den på hemma plan,
denna gång var det Västernorrlands
Kennelklubbs tävling i Bergsåker 28 29 /8- Den här helgen fick vi till det!
Det slutade med att han Vann Agility 1
med pinne, en 2:a plats i hopp 1 med
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Min första agilitysommar
gick också bra och slutade även denna
pinne och en 2:a plats i Agility 1 med
med 0 fel och bra tid. Och tro på tusan
pinne på söndagen. Vilken helg, vilket
vi vann bägge loppen !! Så 2 segrar i
team. Så skönt när man bara känner att
agility 1 och 2 pinnar och uppflyttning
allt funkar. 3 av 4 lopp slutade med pintill Agility 2. Så roligt, så roligt, sen
nar. Pinnar: Agility 1=2, Hopp 1= 1
skulle man försöka koppla av ladda för
Tredje tävlingen, och den jag från börmorgondagen då det var hopp 1.
jan tänkt, skulle bli den sista för Ludde
Söndagen kom och det var dagen då 2
första sommaren vi tävlar, gick med
hopp lopp skulle geblandade resultat.
nomföras. Första baDenna gång i tävlade
nan kändes som den
vi då Hudiksvalls BHK
fixar vi, men när vi
hade sina tävlingar 11springer mot slutet, 4
12 /9 . Helgen slutade
hinder från felfritt, får
med två diskningar,
matte hjärnsläpp och
båda mattes fel, typiskt
gör ett byte där hon ej
matte , en 6.e plats i
skulle så blev krock o
hopp 1 med 5 fel och
missförstånd och disk.
en seger i Hopp 1 med
Fy att matte aldrig lär
pinne på tiden 29.90
sig såg det ut som
sek! Så snabbt har vi
Ludde tänkte precis
nog aldrig tagit oss
då. Så bara ladda om
runt en bana men kul
en chans kvar och den
2-3 oktober, Umeå
var det  Pinnar: Agiandra banan var mycklity 1 = 2, Hopp 1 = 2.
et svårare. Så står vi på
Så då skulle egentligen
startlinjen, och matte
sommaren varit slut där
tänker,
nu
ska
vi
ta det lugnt, bara
men när det gått så bra så kände jag att
komma
igenom
på
0 fel. Hinder för hindet hade varit kul att fått avsluta på
der passerar vi och klarar tillslut in i
topp med att gå upp i klass 2. Så vi plamål och blir 2:a med pinne och uppflytnerade in en resa till i år. Denna gång
tad till Hopp 2. Vilken helg, jag är så
bar det av till Umeå!
glad att jag åkte och fick avsluta på
Helgen 2-3/10 rullade bilen till Umeå
topp i Umeå.
och Umeå BHK officiella tävlingar i
Så jag kan inte mer än vara nöjd
klass 1. Lördagen var det 2 agility 1
med min kille som inte
lopp. Första började super och flöt hela
ida
ens fyllt tre år.
vägen, slutade med 0 fel. Andra loppet
sta s
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Forts

nä

Forts. Min första Agilitysommar
ingen. Så nästa år ska vi bli säkrare och
ja kanske lite snabbare men framförallt
säkrare och fixa fler 0 lopp. Ska bli kul
se hur mycket vi kommer utvecklas under denna vinterträning och hur det
kommer gå nästa år. Då förra årets vinterträning gjorde oss så här samspelta
och snabba.
Fortsätt gärna hänga med oss i våra fortsatta äventyr framöver på vår hemsida.
www.gunwayslexluthor.zoomin.se

Som under detta år på 4 officiella tävlingar klättrat upp till klass 2 i Hopp
och Agility efter att ha blivit Svensk
utställnings champion den 25 maj på
VNKK nationella utställning på gärde.
Det har varit ett sånt fantastiskt år så
bättre kan man inte önska. Nu har vi
nya mål till nästa år.
I vinter vet vi exakt vad vi måste träna.
Det blir att träna säkra kontaktfält och
matte ska träna handling så hon hinner
med sin hund som ligger före i utveckl-

Text o foto: Ellinor Edström

Min lille SE UCHGunway´s Lex Luthor,
2,5 år den 25 maj

6

7

Vår 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
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Vår 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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Efte

rlys

ning

!!

I Sundsvall – Timrå med omnejd finns det ett gäng Räddningshundar med förare. Dessa tränar såväl för nationella som
internationella insatser och är i ständigt behov av nya utmaningar för hundarna!
Har du tips om, äger själv eller känner till, något område, utom –
eller inomhus som skulle passa för räddningssök, ta kontakt med
oss!
Distriktsansvarig:
Karin Sjökvist
karin.sjoqvist@skola.sundsvall.se
Anna Holter
anna@wifsta.net
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Julens faror...

J

ulen är ju så himla mysig, och har man lite extra ledighet
dessutom så blir det gärna tid över till hundträning, snöbus, skogspromenader och kanske till och med soffmys!
En och annan godbit slinker säkert ner också, men tänk på
att inte ge för mycket i all välmening—även om korv, skinka och
kalvsylta är rena drömmen för en hund. Vår mat är oftast alldeles för
salt och kryddad för hundmagar…
God mat och godsaker är åtminstone inte direkt farligt för hundarna.
Men det finns mycket som är det!
Choklad , deg, bittermandel, russin, lök och lakrits t.ex. Nötskal kan
skada hundens tarmar, liksom ben från kött. Prassligt papper är roligt, särskilt för valpen, men julklappssnörena ska du gömma! Det
kan fastna i tarmen om det hamnar i magen.
Vi äter ju inte bara på jul, vi pyntar också. Amaryllis och julstjärna
är vackra växter som vi gärna köper till jul. Men håll dem undan
hunden, för de är också giftiga.
Är vi bara uppmärksamma på våra fyrbenta vänner så blir det nog en
skön jul för de allra flesta. Skäm gärna bort lite, men på rätt sätt och
med rätt saker! Hunden uppskattar ett gott tuggben, en mysstund
(kanske till och med i soffan??) och en härlig promenad—kanske på
ett helt nytt ställe
som kan utforskas!
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En liten hälsning från….

V

i i agilitysektorn har verkligen haft en rolig sommar.
Efter att klubbens styrelse
satsat extra på oss för att få
igång verksamheten, med bl.a nya hinder, ny gräsplan och inte minst många
uppmuntrande ord, så har verksamheten
blommat upp och vi har nu ett härligt
gäng som tränar och tävlar tillsammans.
Jag satte mig och räknade, och vi har nu
10 ekipage som varit ute och tävlat i
sommar, alla med fina framgångar och
diverse pinnar. Marie och Ozzy har tagit
4 pinnar i klass 1, Eva och Håkan med
Samson har tagit två pinnar var i klass
1, Jeanette och Mira tog 2 pinnar på den
enda tävlingen hon var med på, Åsa och
Cleo har tagit två pinnar i klass 2 och
kommit upp i klass 3,och sist men inte
minst Ellinor med Ludde, som tagit tre
pinnar i både agility och hoppklass och
gått direkt upp i klass 2, verkligen bra
gjort. Jag måste också skryta med min
egen Patrik, som i dagarna tog sin 8:e
SM-pinne, och därmed kvalificerade sig
för SM! Trots matte…..

som aldrig tävlat förut.
Där var det ett helt gäng som gjorde
jättefina lopp, men ändå diskade sig,
Regina med Bella som gick jättefint
men trasslade till det i slalomet, Anna
med Wilma som gick som ett skållat
troll, men som inte är så lätt att styra än,
Johanna med Zazzo, som än så länge är
mera vild än tam och Karin med Snjoka
som var lite avvaktande och använde en
del av tiden till att skälla på matte.
Det var faktiskt bara Åsa med Steven
( som vann klassen) och Kerstin med
Sissi som tog sig runt. Jag tror att Kerstin med sin andraplats var en av dagens
gladaste ekipage, Sissi har nämligen
oftast sprungit av plan efter första hindret, för de andra hundarna är så
hemska…
Sedan var det dags för klubbmästerskap
och ungdomsmästerskap som går på
samma bana, men där ungdomsklassen
är för deltagare under 17 år.
Här var det också många som gjorde
fina lopp, men min Patrik var jämnast
med två nollade lopp på bra tid, så vi
segrade, Åsa med Cleo kom tvåa och
Marie med Ozzy trea. Bra att vi som har
kurserna på klubben lyckades hålla
tungan rätt i mun….
Men den som gjorde dagens bästa lopp
var Mia med Poker i ungdomsklassen.
Hon blev diskad i agilityn, men hopploppet fick hon till med bravur och nollade loppet på dagens bästa tid, drygt en

KM
Den 10 oktober hade vi vårt klubbmästerskap, och där fick man verkligen se
att sektorn växt till sig. Vi hade 17 ekipage på plats och även om 2 st var från
andra klubbar och var med utom tävlan,
så är det ett imponerande antal.
Vi började med debutantklassen för de
14

….agility-sektorn….
sekund snabbare än Patrik! Där har
klubben ett framtidshopp…..
Det var många andra i klubbmästerskapet som gjorde fina lopp,
ingen nämnd och ingen
glömd. När vi avslutade med
prisutdelning och tårta, tror
jag att alla kände sig nöjda
med en trevlig dag och vi ser
med förväntan fram emot
nästa sommar.
Maria Granberg/ agilitysektorn
Kerstin & Cissi, stolta över sin andraplacering i
debutantklass

Patrik i en fartfylld pose!
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Sundsvalls Hundgym
Friskvård och rehab för hund
www.sundsvallshundgym.se

Water Treadmill

Vibrationsplatta

Water Treadmill

Kerstin Englund
Cert. Fysioterapeut Hund, dipl. Hundmassör
Södra Allén 5
16
852 39 Sundsvall
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Jobb i stan!
utanför byggnader. Vi varierade teori
och praktik. Mycket gick ut på hur viktigt det var med lydnaden på våra hundar i denna mycket stressande miljön.
Vi fick även testa på och lära oss om
hårda spår tex på asfalt. Tyvärr var jag
sjuk helg två men helg ett var otroligt
inspirerande och lärorik.
//Katarina Nyberg som deltog med sin
hund Buster

Tjänstehundarna har haft två KU helger
i härnösand i ämnet hundar i urban
miljö. Det handlar om hur vi ska använda våra tjänstehundar i stadsmiljöer i
stället för i skogen. Våra instuktörer var
Åke Naalisvaara – Dressör på F21 och
Gunilla Lindbäck – www.kalixbk/
instruktorer.se. Det var två mycket lärorika helger där vi fick lära oss hur vi på
bästa sätt ska använda våra hundar i och
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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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Städlista

– en liten påminnelse om ni glömt vilka veckor ni ska städa  . . . . .
Vecka:

Namn:

14 & 40

Carina Östberg & Solveig Höglund

15 & 41

Karin Arkmo-Larsson & Stina Lange

16 & 42

Katarina Nyberg & Anna-Karin Nordin

17 & 43

Anki Pettersson & Kent Strandberg

18 & 44

Susanne Ekwurtzel & Anita Braxenholm

19 & 45

Marie Karlsson & Jenny Olsson

20 & 46

Lena Unger & Marie Unger

21 & 47

Linda Edlund & Emma Hansson

22 & 48

Olle Westberg & Eva Laggren

23 & 49

Berit & Kent Åhman

24 & 50

Anders Nyman och Bella Backlund

25 & 51

Åsa Alidasdotter & Maria Granberg

Dammsuga alt. sopa och skura golv, töm alla papperskorgar, torka
bänkar/bord/fönsterbrädor. Skura toaletter & tvättställ. Städa ihop tidningar/broschyrer mm. Titta till toaletterna mer än en gång då du har
städvecka om du har möjlighet.

/TACK,
stugsektorn
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Valpar i spa´t

E

n av höstens valpkurser
hölls av Katarina Nyberg
och undertecknad som hjälpare. Det var ett härligt gäng
valpar och mattar/hussar vi tog oss an i
september, och 10 gånger senare hade
de utvecklats enormt! Sällan har det
skrattats så mycket och så gott på någon av de kurser jag varit med på, men
att mattarna och hussarna tog kursen på
fullt allvar och tränade hårt råder ingen
tvivel om ändå. Vi hann med ett par
studiebesök under kursen, och näst

sista kurstillfället besökte vi Anki på
Timrå Djur & Natur som bjöd på
kaffe och berättade om sitt jobb med
hundrehab. Alla valpar fick provsimma också, något som blev en
ganska så blöt tillställning! Tusen
tack Anki för att vi fick komma! Ett
stort tack också till Mats och Ingela
på Sundsvalls Veterinärmottagning
som stod för det andra studiebesöket.
Ett något vått bildcollage från hundsimmet…
Text: Karin Arkmo Larsson
Foto: Sol-Britt Forsberg

Enize ser lite skeptisk ut….

Ebba frotteras efter badet
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Mats & Ozzy njuter efter badet...

Mio tyckte det var skönt, men så är han ju
delvis golden också...

Rollo trampade på bra!

Lilla Semla ser litegrann ut som ”hjälp
mig någon!”

<— Med ett lätt svanslyft fick
Mexx ner frambenen i vattnet:-)
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Resultat KM i Agility 2010,
Debutantklass agility:

Åsa Alidasdotter-Steven
Kerstin Berglund-Sissi
Johanna Davidsson-Zazzo
Karin Rinander-Olausson-Snjoka
Anna Kemmer-Wilma
Regina Johansson- Bella
Linda Fahlen-Raps (utom tävlan)

Fel

Tid

10
disk
disk
disk
disk
disk
disk

58,47

0
5
disk
disk
disk
disk
disk

37,07
62,04

Debutantklass hopp

Åsa Alidasdotter-Steven
Kerstin Berglund- Sissi
Johanna Davidsson – Zazzo
Karin Rinander-Olausson-Snjoka
Anna Kemmer- Wilma
Regina Johansson- Bella
Linda Fahlen- Raps (utom tävlan)

Årets debutant (sammanlagda resultat)

1) Åsa Alidasdotter-Steven
2) Kerstin Berglund-Sissi
Ungdomsmästerskap agility

Mia Näslund-Poker

disk

Ungdomsmästerskap hopp

Mia Näslund-Poker

0
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30,50

Årets ungdomsmästare (sammanlagda resultat)

1) Mia Näslund-Poker
Klubbmästerskap agility

Maria Granberg-Patrik
Åsa Alidasdotter- Cleo
Ellinor Edström- Ludde
Helena Sjödin- Nila
Maria Granberg- Polly
Marie Karlsson- Ozzy
Anna Velander- Uffe (utom tävl.)
Jeanette Engström –Mira
Eva Eriksson- Samson

Fel

Tid

0
0
0
5
5
10
10
10
disk

40,44
44,32
45,91
44,32
52,52
48,97
50,58
62,43

0
0
5
5
10
15
disk
disk
disk

32,56
36,97
42,00
59,09
47,56
49,53

Klubbmästerskap hopp

Maria Granberg- Patrik
Åsa Alidasdotter- Cleo
Marie Karlsson – Ozzy
Jeanette Engström – Mira
Anna Velander- Uffe (utom tävl.)
Maria Granberg- Polly
Ellinor Edström – Ludde
Håkan Eriksson- Samson
Helena Sjödin- Nila

Årets klubbmästare (sammanlagda resultat)

1) Maria Granberg- Patrik
2) Åsa Alidasdotter- Cleo
3) Marie Karlsson- Ozzy
4) Jeanette Engström- Mira
5) Maria Granberg- Polly
6) Ellinor Edström- Ludde
7) Helena Sjödin- Nila
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Dagens skratt….

”You know she is getting her
new glasses this week

Be quiet and Meow will ya!
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Kallelse till årsmöte!
Lördag den 12 februari 2011 kl 17.00. Precis som
förra året håller vi till i Skönviksstugan.
Och eftersom vi firar 40 år 2011 så blir det en
hejdundrade fest efteråt också… mer info
kommer på hemsidan i januari!

God Jul & Gott Nytt År
önskas alla våra medlemmar!
Tack för ert engagemang under året som gått—vi
ses igen med nya, friska tag nästa år!
//Styrelsen
28

