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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 tidning:
Halvsida sv/v 1 nr: 200 kr
Halvsida färg 1nr: 300 kr
Helsida sv/v 1 nr: 300 kr
Helsida färg 1nr: 500 kr
Annonspris hemsida:
800 kr/helår
400 kr/helår om du annonserar i
tidningen också

Årets första nummer av Revir! Ett år
som kommer att innebära ganska omvälvande saker för vår klubb….. Det
blir helt säkert en spännande resa som
jag hoppas att du vill vara med på?
Jag tror att de flesta har hört att vi
ska flytta från vår nuvarande lokalisering, och du hittar mer information
om flytten och vad det kommer att
innebära för oss lite längre fram i tidningen.
Just det här numret har en t.f. redaktör, eller en nygammal om man så
vill. Jag har ryckt in i stället för Kimona, hoppas ni håller tillgodo med
det.
Jag ser fram emot en härlig sommar
med hundliv och semester—och en hel
del jobb också naturligtvis, både ”på
jobbet” och på klubben. Och med en
förhopppning om att vi alla försöker
dra vårt strå till stacken där vi kan!
//Karin Arkmo Larsson
Omslagsbild: Josefin S Nilsson och
Vinna blickar mot sommaren…
Foto: Karin Arkmo Larsson

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
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Info om flytten!
Som en del säkert redan har hört, så har kommunen godkänt ett bidrag till
oss på en miljon kronor för våran flytt till Deltat.
Planeringen är så smått påbörjad, bl.a. så ska kommunen ta ner en del
träd där ute där stugan och planerna ska vara.
Vi har fått en muntlig uppgift om pris för att flytta stugan, vilket innebär
att den ska tas isär och sedan sättas ihop igen. Det är inte klart när det
blir, men förhoppningsvis kommer det igång med arbetet att förbereda för
våra planer under sommaren, samt förberedning av husgrund, avlopp etc.
I skrivande stund är vi på gång att ansöka om bygglov och begära in offerter på att ordna med avlopp etc.
Förhoppningen är ju att vi ska komma på plats till hösten, men om det är
så pass klart så vi kan hålla kurser och tävlingar där är oklart…. Vi håller
tummarna för att allt flyter på och pengen vi fått från kommunen ska
räcka!
Mer information kommer underhand i form av nyhetsbrev till din mail!
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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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ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR TIMRÅ BRUKSHUNDKLUBB
VERKSAMHETSÅRET 2013
Sammanträdesdatum:
Plats:
Tid:

2014-02-16
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.
Lokalklubbstyrelsens anmälan om protokollförare
Styrelsen anmälde Heléne Eliasson att vara protokollförare.
5
Val av justerare, tillika rösträknare
Eva Eriksson och Anka Olsson 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 med mål och uppdrag lästes igenom av resp. ansvarig och godkändes, bilaga 3.
Balans och Resultatrapport gicks igenom av Håkan Eriksson, bilaga 4.
Revisionsberättelse lästes upp av Lilian Näslund, bilaga 5 + PM från revisorerna.
10
Fastställande av balans- och resultatrapport samt
disposition av vinst eller förlust
Vinst balanseras i ny räkning.
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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 preli
minär rambudget för nästkommande verksamhetsår
c. medlemsavgift för de olika medlemskategorierna
d. andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbsstyrel
sen 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 som förblir desamma som föregående år.
b. Rambudget styrelsen presenterar en plus/minus noll budget för kommande verksamhetsår, samt en prel. budget för verksamhetsåret 2015,
plus/minus noll i resultat, bilaga 6.
c. Medlemsavgift, styrelsen föreslår en höjning av medlemsavgiften på 15
kr från 2015 års verksamhet, gäller alla medlemskategorier.
d. Andra ärenden samt motioner, inga motioner har inkommit till styrelsen,
övriga ärenden som kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi är
den kommande flytten som vi i dagsläget ännu inte vet något om. Så fort
styrelsen vet mer kommer detta informeras på ett medlemsmöte.
13
Beslut i ärenden enligt punkt 12
Årsmötet tog genast beslut om ärenden enligt punkt 12a och fastslog 12b
rambudget för innevarande år samt prel. budget för verksamhetsår 2015
samt 12c - att Medlemsavgift höjs med 15 kr för alla medlemskategorier
från 2015-01-01. Vidare att informera medlemmar om eventuella konsekvenser för verksamhet och ekonomi beroende på den kommande flytten.
14

Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fast
ställda mål
Alla planerade aktiviteter på klubben är aktiviteter som syftar på våra fastställda mål, mentalbeskrivningar, mentaltester, tävlingar, prov, kurser och
utbildningar.
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Val av lokalklubbsstyrelse enlig §8 moment 1 i stadgarna
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
Omval, Karin Arkmo Larsson
2) Vice Ordförande 2 år
Omval, Ulle Liukkonen
3) Sekreterare 2 år
Omval, Andreas Eriksson
4) Ledamot 2 år
Omval, Heléne Eliasson
5) Ledamot 2 år
Nyval, Jens Berglund
6) Suppleant 1 år
Omval, Monica Johansson
7) Suppleant 1 år
Fyllnadsval, Anki Pettersson
1 år kvar i styrelsen – kassör Håkan Eriksson och ledamot Linda Strandlund.
15b
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, Maud Fahlman
2) Hundägarutbildningssektorn
Nyval, Ulle Liukkonen
3) Tävlingssektorn
Omval, Kristina Enander och
Gunilla Sjölund, nyval
4) Rallylydnadssektorn
Omval, Barbro Edstrand
5) Draghundssektorn
Vakant
6) RUS Utställning och BPH
Omval, Meta Carlsson
7) RUS Mental
Nyval, Heléne Eliasson
8) Tjänstehundssektorn
Omval, Anna-Karin Nordin
9) PR/Info
Omval, Kimona Häggström
10) Stuga/Mark
Omval, Peter Nyberg
11) Förplägnad
Nyval, Kent Strandberg
12) Webmaster
Omval, Karin Arkmo Larsson
13) Materialförvaltare
Omval, Peter Nyberg
14) Hundungdom
Vakant
16
Val av revisorer och revisorsuppleanter enligt §9 i
stadgarna
Till Revisorer på ett (1) år vardera valdes Mikael Byström, omval samt Anki
Skoog, nyval.
Till revisorsuppleanter omvaldes Anna Holter och Anita Braxenholm, på ett
(1) år vardera.
Valberedningens förslag, bilaga 7.
10
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Val av valberedning enligt §10 i stadgarna
Till sammankallande i valberedningen för kommande verksamhetsår valdes Gunilla Forslund på ett (1) år, Lena Unger på två (2) år. Eva Eriksson valdes ifjol på två (2) år så hon har ett år kvar.
18
Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17
Årsmötets justeringsmän justerade protokollförarens anteckningar och
beslut togs genast om ärenden enligt punkt 15-17, bilaga 8.
19

Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt
motioner som inte behandlats under punkt 13
Inga ärenden av sådant slag att behandla.
20
Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige
Inga handlingar att behandla.
21
Övriga frågor för diskussion (ej beslut)
Karin Arkmo Larsson informerade om dagsläget vad gäller den kommande flytten, att vi kontinuerligt har träffar med Kultur- & Tekniknämnden om en ny lokalisering, dock är inget beslut taget i dagsläget, vi tittar på några olika alternativ.
Ärenden kommer på nytt att tas upp på ett möte i kommunen i mitten av mars.
Så fort något förändras eller vi får något konkret besked kommer detta informeras till våra medlemmar.
22
Mötet avslutade
Kristina Enander tackade för förtroendet att få sitta mötesordförande och avslutade mötet. Efter mötet blev det prisutdelning av olika slag, utdelning av förtjänsttecken och smörgåstårta.
Prisutdelning, bilaga 9.
Kristina Enander
Ordförande

Heléne Eliasson
Protokollförare

Eva Eriksson
Justeras

Anka Olsson
Justeras

Alla bilagor tillsammans med justerat protokoll finns att läsa i en pärm i klubbstugan!
Prisutdelning hittar du på nästa sida här i tidningen.
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Prisutdelning i samband med Årsmöte, verksamhetsåret
2013
Klasshunden 2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lotta Blomqvist med Micro
Håkan Tångring med Iza
Lilian Näslund med Poker
Monica Johansson med Imse
Göran Näslund med Poker
Erling Andersson med Pirelli

322 p, 70 kg Klass
246 p, 50 kg Klass
193 p, 30 kg Klass
161 p, 10 kg Klass
120 p, 10 kg Klass
86 p, 10 kg Klass

Därutöver lottades 10 kg Klass ut och vinnare av det presentkortet blev Elaine Rodin

Stimulanspokalen Bruks 2013
1. Monica Johansson med Imse
2. Ingen berättigad
3. Ingen berättigad

78,77%

Stimulanspokal Lydnad 2013
Inga berättigade

Klubbmästerskap 2013
KM Lydnad
1. Evelyn Edblad med Cukids Jackson
2. Robert Westling med Rottrobis Amicus Neo
3. Anki Pettersson med Fitz Duncan
KM Drag
Ungdomsmästare Agility – Mia Näslund med
1. Elin Jansson med Cajsa
Leia
2. Elof Höglund med Vitus
Årets Nybörjare Agility – Marlene Svensson
3. Susanne Mohlin med Warg
med Ronja
KM Agility
1. Maria Granberg med Patrik
2. Maud Fahlman med Imma
3. Annelie Göransson med Sigge

GRATTIS till er alla för fina
insatser under året

Till sist delades SBK´s Förtjänsttecken ut, till ett 20-tal medlemmar, i alla valörer.
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En hälsning från Umeå
lade vi i många år, ibland framgångsrikt, ibland mindre, men roligt hade
vi! Jag började också tävla lite i lydnad men det var aldrig något som
herr Edwin tyckte var speciellt intressant så det blev mest träning för
skoj skull
hemmavid. Att
utbilda mig
inom hund och
bli instruktör
hade jag nog
inte kommit
på tanken om
inte Heléne
Eliasson en
dag tog tag i
mig och sa ”nu
ska jag anmäla dig till en instruktörsutbildning!”. Sagt och gjort, ett och
ett halvt år senare var jag inte bara
utbildad för att hålla valp- och allmänlydnadskurser, jag var också utbildad som agilityinstruktör. Jag har
många fina minnen och lärdomar
från de kurser jag fick hålla i Timrå
innan jag flyttade och några gamla
”kursare” har jag fortfarande kontakt
med ibland, efter alla dessa år!

Vad gör en Timrå BHK-medlem i
Umeå? Det ska jag berätta. Jag heter Emmelie och Timrå var platsen
där allt började för mig, därför har
jag fortfarande inte slutat vara
medlem där trots att jag flyttade till
Umeå för
många år
sedan nu!
Härifrån har
jag suttit och
läst Revir,
kikar in på
hemsidan
och när jag
är nere i
Timrå för att
besöka släkt
och familj, brukar jag alltid svänga
förbi klubben för att träna om hunden är med. Det är roligt att se hur
klubben utvecklats från tiden då
jag var aktiv där och bodde i Timrå
och eftersom jag inte kan bidra
med så mycket verksamhet just på
plats, tänkte jag i alla fall bidra
med lite material till klubbtidningen Revir! Så här kommer en hälsning från Umeå till er där hemma,
med en liten presentation av oss!
När jag var aktiv i Timrå hade
jag en wheaten-hane som kallades
Edwin. Vi tränade främst agility
tillsammans med Marie Karlsson,
men också lydnad. I agilityn täv-

Sen blev det flytt till Umeå för att
studera! Gamle Edwin fick följa med
och då studier tog en hel del tid blev
hundintresset lite åtsidosatt, Edwin
började dessutom bli lite skröplig i
14

kroppen och fick pensioneras
från tävlingsbanan. När jag sedan började ta upp hundlivet
igen då tankarna på en valp började bli verklighet, hittade jag en
hundklubb här i Umeå som jag
tyckte hade samma fina stämning
som jag hade upplevt i Timrå,
och började engagera mig där.
Eftersom det inte var en brukshundklubb utan bara en fristående hundklubb (som från
början var en viltspårsklubb som
utvecklats vidare) valde jag att
stanna kvar som medlem i Timrå
BHK. Och så har det fortsatt!
Tankarna var att få börja träna
och tävla igen med den nya valpen, en Rysk Svart Terrier vid
namn Fenris. Han hade en enorm
personlighet och oerhört stark
vilja, var både svår och fantastisk
på samma gång. Tyvärr kom livet ivägen och även om vi tränade både lydnad, agility och
bruks (han var otrolig på att
spåra!) blev det inte mer än någon liten agilitytävling innan jag
tvingades avliva Fenris på grund
av en skada. Han är hunden jag
aldrig glömmer och jisses så han
lärde mig mycket om hur hundar
fungerar och vad träning med
hund innebär!

det ena och det andra, och idag har
jag eget företag som hundinstruktör
här i Umeå! Att få fortsätta fylla
livet med hundar var en självklarhet och jag var hundlös knappt en
vecka. Jag åkte ner till Sundsvall
och hämtade en liten wheaten-tik
på drygt ett år som sökte sig ett
nytt hem. Amira heter hon men
kallas här hemma för Hennes Majestät. En liten fröken med mycket
motor och mycket egna åsikter om
hur saker och ting ska skötas! Hon
är en källa till stor glädje och tillsammans har jag bestämt mig för
att sikta högt, ett bruksschampion
ska hon nog allt kunna bli och
drömmen om att få komma upp på
SM-nivå i agility finns också där!
Nu har jag i min kaxighet dessutom
slagit vad om att på en månad lära
henne (och mig själv) ett helt program i Freestyle… Men det är en
helt annan historia!
Det var lite om oss! I skrivande
stund har vi snöstorm i Umeå och
Amira ligger under mitt täcke och
snarkar (mycket klokt). Vi hoppas
kunna komma ner under sommaren
på tävlingsbanan och träffa er! /
Emmelie och Hennes Majestät
Amira

Med Fenris blev jag inspirerad
att lära mig mer om hund, fortsatte att utbilda mig lite i både
15

Årets Ågilityhund 2013
Timrå BHK

Hund och Förare
Poäng (max fem resultat)
1. Ludde och Ellinor Edström
161 p
2. Jack och Ellinor Edström
120 p
3. Zebbe och Jens Berglund
84 p
4. Snjóka och Karin Rinander- Olausson
81 p
5. Torres och Kimona Häggström
76 p
5. Jackson och Evelyn Edblad
76 p
7. Babics och Anna Förare
75 p
7. Samson och Håkan Eriksson
75 p
9. Qvantum och Julia Hedström
74 p
10. Issie och Linda Edlund
71 p
11. Nila och Helena Sjödin
68 p
12. Lollo och Kerstin Berglund
65 p
13. Nellie och Jeanette Pettersson
61 p
14. Mira och Jeanette Pettersson
59 p
15. Leia och Mia Näslund/Maud Falhman
48 p
15. Sigge och Annelie Göransson
48 p
17. Cissi och Kerstin Berglund
42 p
18. Yorka och Gösta Lekrans
34 p
19. Ellie och Linda Edlund
23 p
20. Hugo och My Rosenholm
15 p
21. Chilli och Anna Näsberg
4p

Toppen jobbat alla Timrå ekipage. Nu fortsätter vi öka farten inför 2014 och visar
att vi är med och fajtas i resultatlistan och plockar pinnar. Tack för ett härligt agility
år.
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Årets Agilityhund 2013 Timrå BHK
Se Uch Fi Uch No Uch Nord Uch C.I.B

Gunways Lex Luhtor “Ludde”
Ägare och handler Ellinor Edström
blev min japanska spets Ludde.
Han är 6 år gammal och tävlar i
klass 3 i agility och
i hopp medium. Under 2013 var vi ute
och tävlade mycket
och for runt i Sverige och även Norge
på agilitytävlingar.

2013 var första året vi på Timrås
BHK införde priset till Årets agilityhund på klubben.
Detta ville vi göra för
att ge agilityekipagen,
både nya och gamla
på klubben, en liten
push att komma ut på
tävlingsbanan mer
eller att våga ta steget
ut på tävling och konkurrera med dom
andra inom sporten
och även göra reklam
för klubben.
Under 2013 har hela
21 ekipage från klubben tävlat. Och många segrar i dom
olika klasserna har tagits och många
pinnar har plockats.

Vi lyckades att under året 2013 ta 8
Sm pinnar (1 i agility, 7 i hopp). Detta
var även första året
vi lyckats placera
oss i topp tre sen vi
kom upp i trean.
2 segrar, 3 tredje platser och hela
24 placeringar i topp tio.
Vi har även lyckats ta vårat första
Cert i agilityklass 3 och detta var i
Norge, då vi även fick Caciag
(Internationellt agilitycertifikat).

Detta är jätte kul och vi hoppas detta
sporrar medlemmarna att fortsätta på
samma sätt nästa år och hoppas se
flera aktiva tävla agility för Timrå
även under 2014.

Ludde ingick även i mediumlaget
Need for Speed (där även min
andra hund Jack var med) som tog
guld på Mellannorrlands Dm i

Den första vinnaren av detta pris
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somras på Klubben. Vi har haft ett toppenår och jag är så nöjd med min lilla
kille och så glad för detta pris som Ludde är väl värt. Han är en glad kille
med mycket fart och energi i.
Det som ibland kan vara det som ställer till sej för oss när vi tävlar är hans
tjurighet och självständighet. Ibland tycker han nämligen att han vet vart han
ska och har inte tid att lyssna på matte och vänta på instruktioner. Och då är
det lätt att det blir fel.
Men är det jag älskar med han och detta är det bästa han vet.
Så inför detta år ska vi träna ännu hårdare och jobba ännu mer för att förbättra oss och bli ännu bättre, och nå bättre resultat.
Några fler bilder på Ludde
från 2013 (Fotograf: Evelyn
Edblad)
MVh Ellinor Edström
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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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Fenris dagbok, del 1
Eller

”Farbror Fenris, vardagsinspiration för riktiga hundar”
Vi har fått äran att ta del av hunden Fenris otroliga livsvisdomar. Det är
skrivet som en blogg ungefär, utifrån hunden Fenris perspektiv. Tyvärr
finns Fenris inte kvar i livet, men det här är ett stort minne av hans
personlighet säger hans matte Emmelie (som du kan läsa mer om på en
annan sida i tidningen). Det finns flera avsnitt, så du kommer att få
roas av Fenris klurigheter i fler nummer!

Hey y'all! SuperFenris här, men
idag är jag Farbror Fenris och det
här är mitt bidrag till Hundvärlden.
Om jag hade egen blogg skulle den
lätt heta Fabror Fenris, vardagsinspiration för riktiga hundar, och det
skulle vara en vägledning för alla
hundar där ute i hur de kan leva sina
liv som lyckligast. Luta dig tillbaka,
sätt dig bekvämt, ät något och stig
in i min fantastiska värld som hund.

äta, ju färskare och lösare desto
bättre faktiskt. Och vill man en
dag inte ha bajs i munnen, kan
man ta det i pälsen istället! Förstå, jag är så personlig att jag
bryr mig faktiskt inte vad du eller tanten här hemma tycker om
bajs i pälsen, JAG trivs med det
och jag är säker på att alla som
vågar prova, håller med mig.
2. Mat. Mat i alla former, och nu
ska jag förklara vad mat är för
mig. Det är allt som är till för
mig; torrfoder och blötfoder. Det
är allt som ligger på tantens eller
Pers tallrik. Mat är också sådant
som ligger i förpackningar, på
bänken eller bordet. Jag har en
regel, kommer jag åt det är det
mitt. Mat är också sånt man hittar ute i diket. Papperstussar,
kartonger, blöjor, gamla vantar..
Listan kan göras lång men du
hajjar va? Mat ska intas under

Tio saker att fylla sitt liv med för att
bli lycklig. Låt oss börja:
1. Bajs är bra. Det finns olika anledningar till varför bajs är bra. För det
första är bajs man trycker ur sig bra,
för DET FINNS INGET SKÖNARE än morgonbajsen. Få lätta på
trycket, känna sig lättare. Sådana
tillfällen är värda att njuta av, varje
dag! Bajs är också bra i munnen.
Och nej, inget usch nu, det är gott,
jag lovar! Speciellt om det är hästbajs, men annat bajs går också att
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alla tider på dygnet så fort tillfälle
ges för den största fienden som
finns är hunger. Hunger är som ett
litet monster i din mage som äter
upp dig inifrån och om du inte matar den fortfort, kommer du dö.
Långsamt och plågsamt, lite i taget inifrån. Tills du är ett torrt skal
av päls.

det och gömma saker i det och dra
ner tanten i det. Vem som än kom
på att snö ska finnas, måste ha varit
en byracka.
5. Närhet. Det är viktigt med närhet, man måste ha mycket av det
och ofta, för det är så du vet att du
är älskad och uppmärksammad.
Speciellt det sista är viktigt för mig.
Eftersom jag är en så fantastisk
hund, har jag ett behov av att dela
med mig av detta med andra. Kärlek ska delas ut i stora mängder,
och eftersom jag är stor blir det
mycket av den varan. Ansiktet är
bästa stället att dela ut kärlek på. Ju
fler delar av ansiktet jag kan slabba
ner i ett tungdrag, ju nöjdare blir
jag. Min saliv är ett verktyg för att
få kärlek att fastna på andra, så att
de vet och minns att jag finns där
för dom. Närhet i sängen och soffan
är viktigt att minnas, om det är fullt
mökar man bara ner sig, folk flyttar
alltid på sig förr eller senare, när de
förstår att jag bara vill gosa. Om
den du vill gosa med verkar upptagen, spelar de bara svårflörtad och
du får gå in för närheten lite hårdare. Själv har jag stora tassar jag
kan slå ner/omkull saker med, och
en stor nos som jag kan knuffa
med. Hitta dina styrkor! Använd
dem, låt ingen stå i din väg till närhet!

3. Lik. Döda djur är helt klart något som människor grovt underskattar. För det första finns
de överallt, där man minst anar
det, så det är lite som små presenter, överraskningar, som finns där
bara för ditt eget höga nöjes skull.
Om du till exempel en dag inte vill
lukta som du brukar för det känns
inte rätt, så kanske du har tur att
det ligger en död liten fjädrig grej
på marken, allt du behöver göra är
att böja dig ner och gnugga. Börja
alltid med huvudet, och gå bakåt,
de är ju ofta inte så stora de där,
och räcker inte hela vägen till
svansen direkt, men har du bara
lyckats gno in det i huvudet hjälper det långt! Ibland snubblar man
över en jackpot, något som är stort
och geggigt och räcker hela vägen
runt, med flera lager! Det mina
vänner, är sann lycka!
4. Snö. Jag förstår inte varför det
måste försvinna hela tiden, för det
är ju det bästa! Det är svalt och
fuktigt och fastnar i pälsen och
man kan gömma sig i det och äta

6. Blött skägg. Jag har haft tur att
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vinna det genetiska lotteriet, är
välsignad med ett långt och maskulint skägg (så länge tanten inte
får idéer och klipper av det) och
under åren har jag förstått precis
hur användbart detta skägg är. För
det första ger det mig möjlighet att
lämna mina egna signaturer på
bord, stolar, soffor, datorer, TVn,
köksbänken osv. Varje gång jag
drar med huvudet över något skapar jag ett konstnärligt och personligt släpspår av blött skäggslem.
Det spelar ingen roll hur mycket
tanten här hemma torkar, jag gör
bara nya! För vet ni vad, skägget
är ALLTID blött. Dessutom kan
man lämna avtryck på folk och
djur också. Andra hundar; gnugga
skägget i deras päls och de är lika
blöta som du. Människor: tryck
skägget i ansiktet eller dra det över
byxor eller tröjor, desto ljusare
tygfärger desto bättre genomslagskraft.

Helst igenom. Har man bara tillräcklig fart så går det nästan alltid.
Eller så flyttar de som står ivägen
på sig, fungerar lika bra, men är
inte hälften så roligt. Det är också
viktigt att någon ser när man
springer och uppmärksammar hur
roligt det faktiskt är, annars finns
det ingen mening. Om någon inte
tittar, får du se till att de gör det.
När tanten inte håller koll på mig,
hoppar jag helt enkelt på henne.
Då har hon inget annat val. Eller
så tar jag något av henne, eller tar
något annat jag inte borde ha, och
springer. Då får du fler att springa
med dig, och det är också väldigt
roligt.
8. Skälla. Det är en viktig del av
mitt sätt att uttrycka mig på.
Andra gör konstverk med färger
på duk, eller slår på instrument
som låter eller liknande - jag skäller. Det är lika naturligt för mig att
andas. Skallet är bra till mycket;
få uppmärksamhet, skrämmas...
Min stora personlighet kräver att
många hör mig och ser mig, det är
inte mer än rätt för jag ser ju och
höra alla runtom mig, hela tiden.
Det är bra för att skrämmas också.
När någon är dum och ska gå utanför vår dörr på kvällen och tanten som vanligt inte ser eller hör
något alls, är det min plikt som
familjebeskyddare att tala om för

7. Springa. En stor och viktig del
av mitt lyckliga liv. Ju större ytor
desto bättre givetvis, men jag kan
nöja mig med att bara springa/
hoppa/krumbukta mig inomhus om
inget annat bjuds. Så länge man
ger utlopp för all energi, samtidigt.
Jag brukar se mig själv som ett
skenande ånglok, eller en galen
buffel. Springspringspring, ta i för
allt du är värd, och står något ivägen, spring bara igenom eller över.
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dom där utanför att jag faktiskt bor
här och är jävlar i mig så stor att
du gör bäst i att stanna på andra
sidan dörren. Skälla kan man
också göra på andra hundar, eller
människor som ser konstiga ut
(varför får sådana löpa fritt egentligen?), eller fåglar, eller bilar som
tutar (värsta konstiga jag vet). Eller helt enkelt när ingen tittar på
dig eller hör dig eller bryr sig om
dig. Skall ska alltid utföras från
tårna, med hela styrkan, annars är
det inte på riktigt och det är viktigt
att du alltid får sista ordet.

slutet. Vill jag glida ner på rumpan
på A-hindret har jag faktiskt inte
gjort fel egentligen, och borde då
logiskt sett vara förtjänt av en godis. Kreativiteten måste också få
sprudla hemma i vardagen. Att jag
listar ut hur jag ska få upp foderhinken eller vet hur man delar en
pappersåtervinning i mikroskopiska delar, är bara ett sätt för mig
att få skapa och använda mitt intellekt.
10. Sova. Detta kan göras i stort
sett överallt, och ju mer ryggläge
du har desto skönare blir det. Man
måste ju någon gång under dagen
lufta magen och jumskarna och
snopper och armvecken, för när ska
de annars få luft? Ligger man på
rygg ger man också vädring till
öronen. Man kan vrida sig åt alla
möjliga och omöjliga håll och om
man känner för att väcka lite uppmärksamhet (ifall man inte fått det
på en stund) är det bästa trumläge
för svansen mot golvet. Sova görs
bäst på två ställen: golvet och
sängen. Golvet är bra, för var man
än ligger är man alltid lite ivägen
och alla som ska komma fram
Måste kliva över en. Då vet jag
med största säkerhet att ingen
glömmer mig medan jag jagar
grannar över gröna ängar i sömnens land. Sängen är bra, för där är

9. Kreativitet. Jag är en kreativ och
intelligent personlighet med stort
behov av att få göra saker på mitt
sätt. Jag tycker inte att man ska
leva efter andras koppel så att
säga. Jag är min egen och vandrar
min egen väg och gör saker på mitt
sätt. Säger tanten ligg, lägger jag
mig alltid lite på snedden. Säger
tanten Fot, kanske jag går vid hennes sida en stund men får jag lust
att rulla mig i gräset, då gör jag det
även om vi ska Fota oss. Hinderbanan vi tränar på emellnaåt har en
massa löjliga regler som att man
inte får pissa på hindren, de ska tas
på ett speciellt sätt och sånt där
trams. Men för mig, som måste få
uttrycka min kreativitet, är regler
inte mer än riktlinjer för hur man
på bästa sätt ska kunna få mat i
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det varmt och man får närhet och kan dela ut kärlek om tanten också
ligger där. Den är också bra om man är blöt, för då torkar man fortare
och är man smutsig tar sängen upp allt det där medan man sover! Det
är ju briljant! Fattar inte varför ingen annan kommit på det här snilledraget... Men det är väl inte så konstigt att jag är den förste att
komma på sånt.
Nu har jag gått igenom alla mina tio punkter, och tänker lägga ner
tassarna för denna gång. Jag hoppas att jag inspirerat dig till ett
bättre, hälsosammare och lyckliga liv.
SuperFenris, over and out!
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