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Medlemstidning för Timrå Brukshundklubb, oktober 2013

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
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

Hej Svejs!
Nu har jag fått ihop ett nytt nummer av Revir
men 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. Vi har även gått spår kurs under hösten, så vi kör även ”hårda spår” på kvällarna
innan höst mörkret sluter sig över oss.

Omslagsbild:
Torres (Hagbords Oliver Twist,)
spårar koncentrerat
Foto: Karin Arkmo Larsson
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Vad händer på klubben !
Höstens kurser, blev nästa fullbokade, läs mer på sid 12

Bruks & Lydnad
Träningskvällar
24/10
31/10
7/11

Skotträning med platsliggning och budföring
för den som vill mellan 18.30 - 19.00.
Från kl 19.00 förekommer inga skott,
däremot brukar vi göra en
eller ett par platsliggningar.

Agility
Träningskvällar
Vi har avslutat säsongen när det gäller utomhus
träning men om man vill får man träna, VIKTIGT
att ställa tillbaka ALLA hinder i containern.

BHP
Plats: Klass Arena Söråker
Dag: 17 November, 8 december, 12 Januari,
16 Februari, 3 Mars
Tid: 17:00—22:00
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Rallylydnad
Träningskvällar under hösten
Träningskvällar
24/10
31/10
7/11

Det är fri träning för dig som vill träna rallylydnad och har lite erfarenhet sedan tidigare.
Vi bygger en bana och tränar tillsammans.
Träningen är inte instruktörsledd, det finns
kunnigt folk på plats som kan hjälp till vid behov, men tanken är att alla hjälper alla.
Vi börjar 18.30 och håller på tills vi tröttnar.
OBS! att det kan förekomma skott i samband
med övrig träning mellan 18.30 och 19.00
Mer info finns på hemsidan

Årsmöte 2014
15 Februari är det dags för årsmöte, alla
medlemmar är välkomna, se mer info på hemsidan

Sista medlemsmötet för året, Välkomna !
Lördag den 30 november kl 17.00
Julgröt, julklappsbyte och annat smått och gott.

Vi kommer ta emot anmälningar till ”maten” den 30/11, mer info
om detta kommer att finnas på hemsidan då det närmar sig.

5

Våra sektoransvariga….

Tävling: Kristina Enander 070 – 312 32 62 kristina.enander@telia.com
RUS Utställning BPH:
Margaretha Carlsson 070 6510034
RUS Mental: Styrelsen

fancymore@swipnet.se

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 – 201 49 06 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 & materialare:
Peter Nyberg 070 748 66 33 nyberg_466@hotmail.com
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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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Klubbmästerskap !
Resultat från KM i Agility 6 oktober!
Öppen klass
1. Maria med Patrik
2. Maud med Imma
3. Anneli med Sigge
4. Jeanette med Nellie
5. Kimona med Torres
Årets ungdomsmästare
Mia Näslund med Leia
Nybörjar klass
1. Marlene med Ronja
2. Maria med Pirra
3. Lina med Turbo
4. Pia med Kiara

www.timrabhk.com
9

Rapport från några sektorer..

Tävling sektorn
I slutet av augusti arrangerade tävlingssektorn en lydnadstävling.
Antalet ekipage i elitklassen var högre
än på mycket länge vilket tyder på att
vi är en attraktiv tävlingsarrangör –
jättekul!
I slutet av september anordnades vår
stora brukstävling som vi av tradition
kallar ’Oktoberpokalen’.
Vi hade inte mindre
än 8 olika klasser i
sök, rapport och
spår.
Vädret var på vår
sida, många klubbmedlemmar ställde
upp på ett fantastiskt sätt och vi fick
en riktigt rolig tävlingshelg.
// Kristina Enander

RUS sektorn
Under hösten kommer BPH att
arrangeras inomhus på klass
Arena i Söråker. Följande datum
är inplanerade:
17 Nov
8 dec
12 Jan
16 Feb
23 Mars
Tiden är 17:00—22:00 alla dagar.
Nu kan icke bruksraser tillgodogöras sig detsamma som MH som
start för bruksprov.
Vill du utbilda dig som närmande
person eller testledare ?
Kontakta Anna Holter eller undertecknad. Mer information och anmälningsformulär hittar du på
hemsidan.
Ha en härlig höst !
// Meta Carlsson
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Agility sektorn
Timrå agility—
Här kommer en liten lista på saker som är så bra med Timråagility
(ingen inbördes ordning):


Det bjuds ofta på superfika

 När vi ska ha tävling, träningstävling eller uppvisning
finns det alltid funktionärer utan att man måste tigga och be.


Vi har en bredd av aktiva tävlande från klass 1 till klass 3



De tävlingsaktiva hämtar hem pinnar och meriter i långa banor.
Bara på vår egen tävling tog Timrå hem 14 uppflyttningspinnar.



Vi har välbesökta måndagsträningar då vi alla hjälps åt att bli bättre,
från nybörjare till klass tre förare.



Vi har aktiva nybörjare som tränar och snart tävlar



Vi behöver bara slå en liten signal så kommer Peter och klipper planen



Det är nästan alltid någon på planen och tränar



Vi har bredd både vad det gäller ålder och kön



Vi är många



Vi gillar att ha kul

 Vi arrangerar många olika utbildningar och aktiviteter i år har vi tex.
Utbildat tävlingsledare, arrangerat kurser från nybörjare till tävlingskurser, haft
träningstävlingar, uppvisningar, arrangerat tävlingar både officiell och inofficiella,
haft prova på dag.
 Vi har gemenskap och social närvaro både på
klubben och när vi är ute och tävlar.
Ja som ni förstår så är detta något att vara stolt över.
Vid tangentbordet Maud Fahlman
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Höstens kurser ...
Under några veckor i höst har det
kommit många förväntansfulla ekipage till klubben för att gå kurs hos
oss. Efterfrågan på valpkurser har varit störst och glädjande kunde vi i höst
erbjuda tre valpkurser, två på kvällstid
och en på dagtid som Real eleverna
med lärare Katarina Nyberg håller i.

Övriga kurser denna termin är en
Steg 1 (allmänlydnad), en Brukslydnadskurs, en Tävlingslydnadskurs - lydnadsklass, en Slyngelkurs, en snabbkurs i Agility – hinderinlärning samt en Agility fortsättningskurs. Inga Rallylydnadskurser i höst men är du intresserad
av det så kommer du till klubben
på torsdagsträningarna där ”Rally
tjejerna” har öppen träning varje
torsdag så länge de vanliga torsdagsträningarna kör.
Se mer info på hemsidan.

www.timrabhk.com
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Det är alltid lite extra roligt de veckorna
vi drar igång nya kurser för det samlas
så mycket folk och hundar på klubben
de kvällarna.
Totalt under hösten har vi ca 70 hundar
med ägare hos oss på kurs 
Vi har redan hunnit köra en Spår helg
för nybörjare som blev väldigt uppskattad och planerar att hålla en sådan helg
även till våren. Förhoppningsvis kommer vi kunna arrangera även en Sök
helg för nybörjare i början av november, håll utkik på hemsidan om du är
intresserad av den.
Vårens kurser kommer annonseras på
hemsidan i slutet av februari 2014, välkommen åter om du vill gå kurs då.
//
Hälsningar Heléne,
HUS Utbildningen

…..Bilder från spårhelgen….
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KM i Agility 2013
Välplanerat och super kul...
Denna oktober söndag bjöd till en
början på ett härligt och underbart
höst väder. Jag hade fått uppgiften
att ordna fram banor och det hade
jag med stor iver grejat och planerat
med i flera timmar. Mitt mål var att
hitta lagom lätta men ända roliga
och utmanade banor. My hämtade
upp mig och vi pratade på väg till
klubben om hur bra vi planerat, med
banor som skulle passa, om köttbullar och belöningsleksaker, om hur
roligt det skulle bli och det fina vädret…. men när vi kom till Timrå så
drog det in mörka moln över himlen
och det började det regna. My och
jag tittade förskräckt på varann och
inser samtidigt att vi har inga regnkläder! Det har inte behövts på hela
säsongen så det fanns inte med i
planeringen…..
Redo på agility plan står flera av
våra agility vänner (alla med regnkläder) och väntar förväntansfullt på
att få bygga dagens första Agility
bana. Medans regnet öser ner så
bygger vi banan och när första start
närmar sig så avtar regnet.
Själv var jag genomblöt...men vad
gör det när man får umgås med
trevliga och positiva människor.

Vårt KM har 2 klasser en öppenklass
och en nybörjarklass. Vi kör ett agility
och ett hopp lopp där resultaten räknas ihop, den med bäst resultat vinner
(oavsett storlek). Vi utser även en
ungdomsmästare.
Banorna visade sig vara lagom kluriga
och vi fick se flera härliga lopp.
Det blöta gräset ställde till det för
några ekipage men överlag så gick det
riktigt bra.
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Vi har under hela säsongen haft
många nya som tränat agility men
jag kunde väl aldrig tro att vi skulle
få hela 29 startande ekipage på vårat KM, helt suveränt.
Värdig vinnare av öppen klass blev
Maria tillsammans med foxterriern
Patrik. I nybörjarklassen var det
Marlene med Ronja (Pumi) som
kammade hem segern. Mia blev tillsammans med lånade pappilontiken,
Leia årets ungdomsmästare.
Stort grattis till er !!!!

Vi har blivit många fler agility
utövare denna sommar och det
har varit jätteroligt att träffa nya
positiva människor och hundar.
Jag hoppas vi syns igen till våren.
Tack alla, för en härlig och rolig
agility säsong. Flera av er kommer jag ju att träffa under inomhus träningen som räcker fram till
våren.
//
Kimona Häggström

För egen del så gick det väl som förväntat med min unghund Ramos —
dvs 2 diskningar. Det kan sammanfattas med full fart, lite fokus men
med gott hopp inför framtiden. Jag
kom tillsammans med min vuxna
hund, Torres, 5a i öppenklass med
ett missat kontaktfält… mitt fel.
När alla 29 ekipage hade genomfört
2 lopp var ,så hjälptes vi åt att städa
undan alla hinder. Detta var även
avslutningen på en härlig utomhussäsong så det kändes lite vemodigt.
Men eftersom kylan och mörkret
kommer vare sig man vill eller ej, så
är det bara att gilla läget. När containern var fylld så var det dags för
go fika och prisutdelning i varma
sköna klubbstugan.
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Vad händer med klubben ?
Jag tror att många av er har hört
och sett att någonting är på gång
när det gäller klubbens lokalisering.
Stugan är redan flyttad ca 15 meter,
och det stoppar inte riktigt där…
Permobil ska utöka sin verksamhet i
Timrå och har fått köpa mark av
kommunen – marken där vår klubbstuga ligger. Det betyder att vi
måste flytta på oss, och kommunen
har sagt upp vårt nyttjanderättsavtal
som tidigare löpt för ett år i taget. I
teorin betyder det att vi ska ha rivit/
flyttat stugan och lämnat platsen
senast den 31 december i år…. Men
riktigt så blir det inte.
Permobil har, under förutsättning att
vi kunde flytta stugan
en bit, gett oss löfte
att få vara kvar där vi
är fram till åtminstone
sommaren 2014. Att
flytta längre bort på
industriområdet är inte
aktuellt efter vi då
konstant skulle leva
med hotet att måsta
flytta med kort varsel.

Därför har vi kommit överens med
kommunen att försöka hitta en ny
plats att vara på, där vi kan få lugn
och ro och veta att vi ”sitter säkert”.
Under våren och sommaren har vi fört
en dialog med både kommunen och
Permobil, både om en lämplig plats
och om kostnaden för att flytta vår
verksamhet. Vår utgångspunkt har
varit att kommunen ska stå för den
kostnad det innebär att bygga upp vår
verksamhet på ett nytt ställe.
Några olika platser för verksamheten
har kommit som förslag, och de två
som varit mest intressanta har varit
ett område i Deltat och ett vid Bergeforsens IP.
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Ellinor & Ludde

Eftersom klubben saknar egna
medel för en så omfattande
nystart är vi helt beroende av att
kommunen hjälper oss. Vid de
diskussioner som förts angående
de två olika platserna har den
ekonomiska aspekten naturligtvis
varit stor för kommunen, och
valet har därför fallit på området
vid Bergeforsens IP.

Där finns en ”grund” i form av en
stor slät yta att iordningsställa för
våra lydnads och agilityplaner,
det är nära till vatten- och elanslutningar, det finns färdiga parkeringar – kort sagt blir det betydligt billigare att etablera oss
där. Det finns också ett skogsområde som vi får nyttja där vi bland
annat kan förlägga vår MH/MTbana.

Karta över Bergeforsen och vårt nya område
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Vad händer med klubben ?
Den 22 augusti har Kultur- och tekniknämnden i Timrå kommun beslutat att upplåta området vid Bergeforsens IP åt oss samt att ta upp
kostnaden för flytt av vår verksamhet i investeringsbudgeten inför
2014.
I början av september träffade
några från styrelsen (undertecknad,
Håkan, Ulle och Heléne) representanter från kommunen, IFK Timrå
och BSK.
Vi hade ett trevligt möte och var
eniga om att det mesta går att lösa
om vi har en bra dialog med
varandra. De hade några farhågor
om bollar som skjuts över stängslet
(mest för att det skulle störa oss…),
men där var en lösning att sätta upp
fångstnät.

Naturligtvis krävs det respekt från
båda våra olika verksamheter för att
det ska fungera, och för oss blir det
väldigt viktigt att vi har koll på våra
hundar när vi rör oss i området.
Det finns även andra verksamheter
som berörs av vår etablering.
Riiby gård som har hästridning brukar nyttja ängen och skogen på sina
ridturer. Vi kommer att ta kontakt
med ägaren och diskutera hur vi ska
lösa det. Vi pratade också om att vi
ska gå ut med information till boende
runt omkring om när vi kommer att
skjuta. Vår övertygelse är att om
man får veta vad som är på gång är
det lättare att acceptera.
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Vad händer framöver ?
Det är inte 100 % klubbat och klart
hos kommunen ännu, men vi får
hålla tummarna för att de godkänner budgeten – annars måste vi förmodligen lägga ner verksamheten.
Så om vi utgår ifrån att de ställer
upp med pengarna som krävs, kommer kommunen att påbörja de arbeten som krävs i Bergeforsen. Vi
kommer inte att kunna flytta med
oss stugan. Förmodligen skulle den
inte hålla, och oavsett det så går
den inte att frakta under viadukten
vid Bergeforsen. En ny stuga ska
iordningställas, och förmodligen blir
det i form av paviljonger, den typ
som man brukar använda för att
bygga temporära dagis och skolor
av. De ska vara godkända ur byggsynpunkt när det gäller isolering och
ventilation etc. Det finns ingen tidplan ännu. Förhoppningsvis finns ett
beslut om budgeten framåt november.

Vi i styrelsen tror fullt och fast
på att det här kommer att bli
bra. Om vi alla strävar åt samma
håll och ger oss sjutton på det,
så tror jag att det blir så också!
Har du frågor och funderingar?
Kontakta någon i styrelsen!
//Karin Arkmo Larsson

www.timrabhk.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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