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Medlemstidning för Timrå Brukshundklubb, apr 2011

2

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 blir faktiskt skuggorna
längre och längre, våren
och sommaren närmar sig
med stormsteg!
Härligt att ladda med hundaktiviteter och träning, verksamheten på
klubben startar upp efter vinterns
dvala. Kurserna kör igång, liksom
torsdagsträningarna.
Mittpunktenveckan är i full planering, i år blir det både sök– och
spårkurser, agility och mentalutbildningar. För att inte tala om all
trevlig samvaro! Och små-svean!
Men innan dess har vi vår utställning i maj att se fram emot och
några tävlingar också.
Så det blir nog precis som det brukar—en härligt fullspäckad vår!

Utgivare:
Timrå Brukshundklubb
Box 97
861 23 Timrå
Tel: 060-58 05 47
www.timrabhk.com
Bg 5553-0836 RUS (Utst., MH&MT)
Bg 5553-1404 Tävl., lydnad, bruks
Bg 313-4970 Medl.avg., kurser

Omslagsbild: Martin i fullfart efter
Kia och Simba
Bilden ovan: 4-månaders Joker väntar på våren...
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ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR TIMRÅ BRUKSHUNDKLUBB
VERKSAMHETSÅRET 2010
Sammanträdesdatum:
Plats:
Tid:

2011-02-12
Skönviksstugan
17.00 – 19.00

1 Mötets öppnande
Ordförande Ulf Ankarberg hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.
2 Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 28 st. medlemmar, bilaga 1.
3 Val av mötesordförande
Anna Holter valdes att leda årsmötesförhandlingarna.
4 Lokalklubbstyrelsens anmälan om protokollförare
Styrelsen anmälde Heléne Eliasson att vara protokollförare.
5 Val av justerare, tillika rösträknare
Eva Eriksson och Lena Unger utsågs att, jämte ordförande, justera dagens protokoll.
6

Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer
enligt § 7 moment 2 i stadgarna
Inga närvarande uppfyllde kriteriet.
7 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Mötet ansågs ha blivit stadgeenligt utlyst.
8 Fastställande av dagordningen
Dagordningen föredrogs och godkändes., bilaga 2.
9

Genomgång av:
a. Lokalklubbstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om
uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte
b. Balans- och Resultaträkning
c. Revisorernas berättelse

Verksamhetsberättelse lästes igenom och godkändes. Då vi på fjolårets årsmöte ej
hade antagit de nya stadgarna fanns ej punkten –Mål och uppdrag från ifjol, så den
punkten bordlades, bilaga 3.
Balans och Resultatrapport gicks igenom, mötesdeltagarna hade några frågor
som revisorn besvarade, bilaga 4.
Revisionsberättelse lästes upp av Lilian Näslund, revisor tillsammans med Meta
Carlsson, bilaga 5.
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Fastställande av balans- och resultatrapport samt disposition
av vinst eller förlust
Förlust balanseras i ny räkning.
11 Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelse
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
12

Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende:
a. Mål
b. Rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär
rambudget för nästkommande verksamhetsår
c. medlemsavgift för de olika medlemskategorierna
d. andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbsstyrelsen har
bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi

Mål för kommande verksamhetsår gicks igenom, klubben har tagit fram både Långsiktiga Mål som är desamma som Svenska Brukshundklubbens, samt Klubbspecifika Mål, se verksamhetsplan, bilaga 3. Två tillägg gjordes på årsmötet på den
Klubbspecifika Målen;
1) Komplettering med Agilitysektorn som arrangör av Mittpunktenveckan och
2) Att vi ska öka aktiviteten hos våra ungdomar. Vilket kommer igen i det samarbete vi kommer ha med Sundsvalls Brukshundklubb där vi sagt att störst fokus ska
ligga på att få igång våra ungdomar.
Rambudget för innevarande och kommande verksamhetsår: Budgetarna gicks
igenom och några frågor ställdes, svar på dessa bordlades till medlemsmötet i slutet av mars, likaså beslut om budget för innevarande verksamhetsmål, bilaga 6
Medlemsavgift för kommande verksamhetsår blir oförändrad om inte den centrala
avgiften höjs, då kommer Tbhk att höja medlemsavgiften med samma peng. För
närvarande har vi samma avgift för alla medlemskategorier, 100:- (förutom den
centrala avgiften) för både ordinarie-, familje- och utlandsmedlem.
Andra ärenden såsom motioner som kan ge konsekvenser för verksamhet eller
ekonomi ser styrelsen inga.
13
Beslut i ärenden enligt punkt 12
Årsmötet tog genast beslut om ärenden enligt punkt 12.
14 Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål
Alla planerade aktiviteter på klubben är aktiviteter som syftar på våra fastställda
mål, mentalbeskrivningar, mentaltester, tävlingar, prov, kurser och utbildningar.
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Val av lokalklubbsstyrelse samt beslut om suppleanternas
tjänstgöringsordning
Styrelsen la fram förslaget att suppleanterna har lika tjänstgöringsordning vilket
mötet godkände. Lokalklubbsstyrelse valdes enligt Valberedningens förslag,
förutom ett ytterligare förslag på Suppleanten 1 år.
1) Ordförande 1 år
Omval, Ulf Ankarberg
2) Kassör 2 år
Omval, Jeanette Åsen
3) Ledamot 2 år
Omval, Jenny Olsson
4) Ledamot 2 år
Nyval, Linda Strandlund
5) Ledamot 1 år
Nyval, Andreas Eriksson
6) Suppleant 2 år
Omval, Ulle Liukkonen
7) Suppleant 1 år
Nyval, Håkan Eriksson
De som i år valdes på 1 år kommer nästa år att väljas på 2 år. Pga. att stadgarna säger att alla poster, förutom Ordförande, skall väljas så att årligen halva
antalet utses för en tid av två år.
1 år kvar i styrelsen – Vice Ordförande Karin Arkmo Larsson och Sekreterare –
Helene Eliasson
16 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, Maria Granberg
2) Hundägarutbildningssektorn
Omval, Heléne Eliasson
3) Tävlingssektorn
Omval, Kristina Enander
4) Draghundssektorn
Omval, Lars Davidsson
5) Rasutvecklingssektorn
Omval, Meta Carlsson
6) Tjänstehundssektorn
Omval, Anna-Karin Nordin
7) PR/Info
Omval, Karin Arkmo Larsson
8) Stuga/Mark
Nyval, Peter Nyberg
9) Förplägnad
Nyval, Anka Olsson
10) Webmaster
Nyval, Karin Arkmo Larsson
11) Materialförvaltare

Omval, Peter Nyberg

17 Val av revisorer och revisorsuppleanter
Till Revisorer på ett (1) år vardera valdes Lilian Näslund och Meta Carlsson,
båda omval. Till revisorsuppleanter omvaldes Anna Holter och Anita Braxenholm, på ett (1) år vardera.
Valberedningens förslag, bilaga 7.
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18 Val av valberedning för nästkommande verksamhetsår
Till sammankallande i Valberedningen för kommande verksamhetsår valdes Susanne Molin på ett (1) år. Av övriga två personer i Valberedningen valdes på årsmötet Eva Eriksson på två (2) år. Den tredje personen till valberedningen fick styrelsen i uppdrag att utse, senast till medlemsmötet i slutet av mars.
19 Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17
Årsmötets justeringsmän justerade protokollförarens anteckningar och beslut togs
genast om ärenden enligt punkt 15-17.
20

Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt
motioner som inte behandlats under punkt 13
Inga ärenden av sådant slag att behandla.
21 Övriga frågor för diskussion (ej beslut)
Fråga kom upp ang. Barn med Hund, en medlem hade fått ett telefonsamtal ang.
varför vi slutat med ”Barn med Hund”. Ingen på mötet förstod riktigt vad men syftade på då det enda ”Barn med Hund” vi brukar haft är i samband med vår Hundutställning där vi senast arrangerade detta. Frågan bordlades tills vidare.
22 Mötet avslutades
Anna Holter tackade för förtroendet att få sitta mötesordförande och avslutade
mötet. Efter mötet blev det prisutdelning för olika meriter våra medlemmar fått under det gångna året, se annan sida.

Anna Holter
Ordförande

Heléne Eliasson
Protokollförare

Eva Eriksson
Justerare

Lena Unger
Justerare

Alla bilagor finns i klubbstugan!
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Vår styrelse 2011
Ordförande:

Ulf Ankarberg
u.ankarberg@live.se

Vice Ordf:

Karin Arkmo-Larsson
070 – 580 49 19
karin.arkmolarsson@bahnhof.se

Sekreterare:

Heléne Eliasson
heliasson@telia.com

070 – 64 88 794

Kassör:

Jeanette Åsén
jeanette.asen@telia.com

070 – 214 41 02

Ledamot:

Jenny Olsson
vhd1212@gmail.com

070 – 286 26 93

Ledamot:

Linda Strandlund
linda.strandlund@live.se

070 – 775 12 70

Ledamot:

Andreas Eriksson
tyrante@bredband.net

070 – 237 11 91

Suppleant:

Ulle Liukkonen
ulle_liukkonen@hotmail.com

070 – 285 93 58

Suppleant:

Håkan Eriksson
461eriksson@telia.com
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070 - 625 10 42

Sammankallande i sektorer
och kommittéer
Tävlingssektorn:

Kristina Enander
kristina.enander@telia.com

070 – 312 32 62

RUS-sektorn
mental/utställn:

Margaretha Carlsson
fancymore@swipnet.se

070 – 651 00 34

Utbildningssektorn

Heléne Eliasson
heliasson@telia.com

070 – 64 88 794

Agilitysektorn:

Maria Granberg
granberg.ekernas@telia.com

070 – 336 37 72

PR-Info/webbis:

Karin Arkmo-Larsson
070 – 580 49 19
karin.arkmolarsson@bahnhof.se

Tjänstehundssektorn:

Anna-Karin Nordin
annak_nordin@hotmail.com

070 – 208 48 23

Draghundssektorn:

Martin Bergqvist
daboia@msn.com

070— 240 56 90

Kök,
förplägnad:

Anka Olsson
073 - 825 73 46
tyvärr ingen e-post, men sms går bra!

Stuga, ytterområden
& materialare:

Peter Nyberg
nyberg_466@hotmail.com
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070 – 748 66 33

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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Träningstävlingar våren 2011,
14 april & 12 maj

V

id två tillfällen under våren kommer det att anordnas träningstävlingar på torsdagsträningarna. Platsliggningen och budföringen kommer
att ske i vanlig ordning först, men ca klockan 19.00
kommer det att finnas möjlighet att träna tävlingsmässigt på stora plan. Det kommer att finnas en domare och tävlingsledare, och sifferbetygen som visas
kommer enbart att bestå av 10:or. Vilken boost för
självförtroendet va'? Man anmäler sig på plats väljer
fyra moment ut ett lydnadsprogram, bruks eller lydnadslydnad. Anmälningsavgiften är 20 kr och den kommer att gå till en pott som lottas ut vid årets slut. Det
kommer alltså inte att finnas en vinnare av varje tävling, utan man får ett kort muntligt omdöme efter avslutat program. Datumen för vårens träningstävlingar
är 14/4 och 12/5. På sidan 24 kan du läsa några tips
från Fanny Gott, www.klickerklok.se om att träna tävlingsmässigt på egen hand.
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Våra tävlingar 2011
1/5

Lydnad

1-Elit

4/6

Lydnad

1-Elit

12/6

Spår

Ekl

13/6

Lydnad

1-Elit (kväll)

15/8

Lydnad

1-Elit (kväll)

3/9

Lydnad

1-Elit

1/10

Spår
Spår

Appell
Lägre, högre

2/10

Sök och Rapport

Lkl, Hkl, Ekl
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Elitinkallning – bara för border
collies?

D

et finns vissa paradmoment
inom lydnaden. Moment
som skiljer agnarna från
vetet. Ett av dem är inkallning med
ställande och läggande.

Under snabb galopp och på ett givet
kommando stannar hunden med en tvärnit. Sedan, på ett nytt kommando, rusar
den vidare för att på signalen ”plats”
kasta sig mot marken och ligga stilla.
En sista inkallning: hunden tar sats,
kommer i full fart och slänger sig in vid
förarens sida.
Publiken får gåshud på armarna. De
flesta suckar och utbrister i idel lovord
över hundens precision och hastighet.
Omöjligt tänker en del, framför allt om
man har en annan ras än en border collie. Möjligtvis svårare, därför att det
oftast inte är lika naturligt för andra raser att utföra momentet på det kraftfulla
sätt många border collies presterar.
På vilket sätt vill du träna?
Metoderna för att lära hunden att stanna
och även lägga sig på kommando under
inkallningen varierar. Från negativ förstärkning, där föraren hotfullt springer
mot hunden och vrålar ”stanna”, till att
träningen under hela hundens aktiva
tävlingskarriär är uppbyggt runt ett
hjälpsystem. Det vanligaste är att föraren slänger en boll över hundens huvud
när den kommer springande, samtidigt
som föraren ropar ”stanna”.
Jag tar här upp två metoder som går alldeles utmärkt att kombinera eller arbeta
separat med. Den ena metoden lär hun-
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den att den måste lämna föraren för att
få sin boll och sedan på avstånd ställa
och lägga sig. Men alla hundar gillar
inte att springa efter bollar och metoden
är inte heller lämplig för vissa hundar.
Den andra metoden bygger på att vi lär
in inkallningen med ställande och läggande med hjälp av en redan utlagd belöning.
Undvik släta inkallningar
”Träna inget annat än släta inkallningar
med unga hundar.” Detta är ett vanligt
men förrädiskt råd till orutinerade förare. Om släta inkallningar betyder att
föraren alltid belönar hunden först när
den har satt sig i utgångsposition ställer
det självklart till problem. När hunden
sedan längre upp i klasserna plötsligt
även ska ställa och lägga sig är risken
stor att hunden blir tveksam. Låt istället
inkallningen bli en sträcka där hunden
aldrig vet var, när och hur belöningen
ges. Det enda kriteriet för belöning är
att hunden verkligen anstränger sig.
Inlärning med extern belöning
En betydande del i inlärningen av inkallning med ställande och läggande är
klar när hunden har lärt sig att den
måste springa fort mot dig för att få ett
”ut”-kommando, som låter den vända
och ta sin externa belöning.
En externbelöning kan bestå av vad
som helst som hunden är motiverad att
få och som du själv inte håller i. Det
kan vara en skål med godbitar i, en leksak eller kanske till och med en uppletanderuta. I en inkallning där hunden

En artikelserie i flera delar av
Eva Bodfält
ska stanna på sträckan lägger du enklast ut belöningen bakom hunden, eller
i jämnhöjd med där du tänker ställa
hunden.
Externa belöningar blir snabbt en signal för vad som komma skall. Därför
bör du alltid variera hur eller på vilka
avstånd du lägger ut belöningen. Även
tiden från när du har lägger ut belöningen och när du påbörjar momentet
bör varieras. Risken är annars att belöningen blir en viktig signal för att hunden ska utföra momentet på ett korrekt
sätt.
Lucky, en golden retriever, var väldigt
långsam på 75-metersinkallningen och
oavsett hur matte uppförde sig så
ökade inte Luckys tempo mer än högst
tillfälligt. Han hade belönats för korrekta ställanden och lägganden, men
inte i samband med högt tempo och
snabba starter. Vi valde att arbeta med
nya och inte i det här sammanhanget
givna belöningar.
Lucky älskade uppletande av föremål.
Marianne lade ner honom för en inkallning men gick väsentligt längre än
vanligt och lade ut föremål. Därefter
gick hon tillbaka till 75 meters avstånd
från Lucky och kallade in honom. Han
startade i full galopp och Marianne
”stämplade” (läs mer i Canis 1/2003,
”Tävlingsledaren - coach eller skarprättare?”) omedelbart ut honom och
lät honom fortsätta förbi henne och
övergå i ett uppletande.

”Ut” – vänd och spring tillbaka
Enklast är att du börjar lära in kommandot under promenader och på en stig.
Håll till en början tillbaka hunden i
kopplet och utan krav på att hunden ska
sitta. Genom att använda koppel slipper
du korrigera din hund om den försöker
smita för att ta belöningen innan du har
sagt ”ut”.
1. Lägg eller kasta ut belöningen och
säg direkt ”ut”.
2. Kasta eller lägg ut belöningen. Vänta
därefter någon sekund innan du säger
”ut”.
3. Därefter backar du ett par steg och
lockar på hunden, så att den påbörjar en
rörelse i din riktning. Då först säger du
”ut”, släpper kopplet och låter den
vända och ta föremålet eller godbiten.
De flesta hundar vänder även om de
inte tidigare har hört ordet. Men om din
hund trots allt är tveksam kan du till en
början säga ”varsågod –ut”.
4. Träna med lös hund.
Hunden skall i samband med signalen
”ut”, för en hundradels sekund, göra allt
för att tvärnita för att kunna kasta sig
runt och rusa tillbaka efter sin belöning.
Den lilla hundradelen av en sekund har
du stor nytta av den dagen du kommenderar hunden att ställa sig, innan den får
springa bakåt för att ta sin belöning.
Forts. i nästa nummer!
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Utställning 7-8 maj
Välkommen till en 2-dagars utställning i samarbete med Mellannorrlandsdistriktet och Timrå BK
Lördag 7 maj är det officiell utställning för brukshundar med domare från Finland och Lettland.
Söndag 8 maj är det officiell utställning för brukshundar samt inofficiell utställning för övriga raser. Domare är Jessica Björling och Margaretha Carlsson.
OBS! Lördag och söndag är separata utställningar och hund av bruksras kan alltså
anmälas till BÅDA dagarna

Som kringaktivitet kommer du att kunna ställa upp i en enklare form av uppletande
— det hundarna hittar får de behålla !
För barnen blir det prova att åka skrinda efter hund, vi kommer även ha ett bemannat barntält där de kan få måla och rita.
Annons och anmälningsblankett hittar du på hemsidan !
Välkommen !

Dessa två fullspäckade dagar med aktiviteter kräver en hel del funktionärsarbete och fina priser till de tävlande.
Vi behöver personal under utställningsdagarna till bl.a köket och parkeringen. Har du möjlighet att hjälpa till så kontakta Margaretha Carlsson 0706510034, fancymore@swipnet.se eller Anna Holter 070-6488794,
anna.holter@telia.com
Har du några priser att skänka kontakta Susanne Ekwurtzel 0733-434019
susanne.ekwurtzel@proffice.com
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Nu har torsdagsträningarna
startat igen!
Ansvariga under våren:
24/3

Ulf Ankarberg – Ulle Liukkonen

31/3

Lotta Blomqvist – Sören Persson

7/4

Göran Näslund – Kent Åman

14/4

Heléne Eliasson – Anka Olsson

21/4

Ingen instruktör - Skärtorsdag

28/4

Karin Arkmo Larsson – Ulle Liukkonen

5/5

Anna-Karin Nordin – Katarina Nyberg

12/5

Anna Holter – Camilla Lee

19/5

Maria Molin – Carina Pekkala

26/5

Lilian Näslund – Anita Braxenholm

2/6

Ingen instruktör – Kristi Himmelsfärdsdag

9/6

Ulf Ankarberg – Gunilla Sjölund

16/6

Peter Hägglund – Lena Unger
Alla är hjärtligt välkomna:

Medlem i Brukshundklubben
Gammal som ung
Ny som gammal i klubben
Du som bara tränar för ”skojs skull”
Du som tränar för att ev. tävla
Du som redan tävlar
Vi tränar tillsammans
Tittar på varandra
Hjälper varandra
Ger tips & råd
Umgås & har trevligt
Kaffepannan är alltid redo!

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!!!!
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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 & Arne Larsson

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 under
veckan om du har möjlighet.

/TACK,
stugsektorn
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Grattis till 2010 års
pristagare!
Prisutdelning på Årsmötet 2011-02-12
Klasshunden 2010:
1. Maria Granberg/Patrik
2. Maria Granberg/Polly
3. Linda Strandlund/Goa
4. Peter Nyberg/Nix
5. Monica Johansson/Imse
6. Lilian Näslund/Poker

Övriga 2 vinnare av
10 kg Klass blev:
401 p
341 p
178 p
145 p
142 p
140 p

Martin Bergquist/Simba
Angelica Reis/Atlas

Stimulanspokalen Bruks 2010:
1. Lilian Näslund/Poker
2. Monica Johansson/Imse
3. Ingen berättigad

81,80 %
81,03 %

Stimulanspokalen Lydnad 2010:
1. Angelica Reis/Atlas
2. Elin Jansson/Swix
3. Ingen berättigad

80,90 %
80,80 %

KM Lydnad 2010:

KM Bruks 2010:

1. Peter Nyberg med Nix
2. Susanne Molin med Opus
3. Marie Unger med Goofy

Inställt, för få anmälda

KM Drag 2010:

Distriktsmästare Drag 2010:

1. Susanne Molin med Opus
2. Mikaela Wiksell med Nix
3. Martin Bergquist med Simba

Elof Höglund med Jimbo

SM Silver Barmarks SM:
Susanne Molin med Opus
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KM Agility 2010:
1. Maria Granberg med Patrik
2. Åsa Alidasdotter med Cleo
3. Marie Karlsson med Ozzy

Årets Debutant Agility 2010:
Åsa Alidasdotter med Steven

Årets Ungdomsmästare Agility 2010:
Mia Näslund med Poker

Årets Nybörjare 2010:
Angelica Reis med sin Golden Retriever Atlas
&
Elin Jansson med sin Malinois Swix!

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
852 39 Sundsvall
23 85 84
070-517

Mittpunktenveckan 2011
27 juni—1 juli
För nionde året arrangerar vi
”Mittpunktenveckan”
I år kommer vi att ha Sökkurs, Spår/
Brukslydnadskurs, Agilitykurs och vissa Mentalutbildningar och MH:n.
Som vanligt håller vi till i Sättna, utanför
Sundsvall/Timrå
Mer info om kursutbudet, instruktörer mm.
hittar du på vår hemsida,
www.timrabhk.com
Anmälningsblankett kommer du kunna skriva ut från
hemsidan!
Anmälan skall vara oss tillhanda senast den 30/4
2011.

Välkommen till en trevlig hundvecka!

Timrå Brukshundklubb
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Tävlingsträna på egen hand
med dig med kontakt (själv vill jag
gärna att hunden går fot in på planen),
utan att tappa koncentrationen. Du
kan belöna marschen in, halten när du
ställer upp mitt på planen eller efter
några meter fritt följ/linförighet.
Träna på att hunden ska kunna hålla
fokus länge i utgångsställning utan att
tappa fokus eller flytta sig. På tävling
blir det ibland långa väntetider. Variera mellan att belöna i utgångsställning och att starta ett fritt följ innan
du belönar.
Gör ”Ja, jag är klar” till en kontaktsignal. Låtsas att tävlingsledaren frågar om du är klar. Svara ”Ja, jag är
klar” och belöna hunden direkt om
han fortfarande håller fokus. Upprepa
ofta, så får du en extra signal som
hjälper hunden att hålla fokus på tävling.
Träna på att själv ta fokus bort ifrån
hunden medan ni väntar på nästa moment. Starta en fantasidiskussion med
tävlingsledaren, titta bort från hunden
och prata som om någon tilltalade dig.
Gå tillbaka till tävlingsfokus och belöna hunden för att den fortfarande
sitter kvar med fokus.
Lägg ut störningar i form av spännande saker på marken innan du går
ut på planen. Apportbockar, en påse
med godis, en spännande låda, koner
eller något annat som hunden kan tänkas vara nyfiken på. Det här blir en
fortsättning på punkt ett. Målsättningen är att hunden ska kunna gå in på en
ny plan där det står intressanta saker,
med fullt fokus, utan att du behöver

är man tänker på tävlingsträning,
så tänker man kanske att man
måste ha ett helt gäng med kompisar som ställer upp och arrangerar en
träningstävling. Då är det lätt att man tävlingstränar alldeles för sällan och kanske
sätter hunden i situationer som den inte
helt hanterar när det väl är dags för träningstävling. Man kan faktiskt göra
mycket av tävlingsträningen på egen
hand, om man bara funderar över vilka
delar det är hunden måste kunna hantera
på en tävling, och sedan tränar på dem.
Självklart måste man ibland också träna
ihop med andra för att få till de delarna
som faktiskt handlar om att det finns folk
på plan, men här kommer några tips för
dig som tränar mycket på egen hand.
Flera av tipsen har jag säkert skrivit om
tidigare, men kanske blir du inspirerad i
alla fall. Själv ska jag jobba igenom alla
de här sakerna i min träning de kommande veckorna:
Träna på att värma upp på en plats och
prestera på en annan. Definiera vad som
är ”ringen” på din träningsplan och bestäm dig för att värma upp utanför den.
Extra svårt blir det om din uppvärmningsplats har en tydlig gräns till tävlingsplanen. (Att du till exempel värmer
upp på parkeringsplatsens grus och sedan
går in på gräset, eller att du sätter upp ett
plastband som markerar gränsen mellan
utanför och innanför planen.) Börja varje
träningspass med att värma upp som du
hade gjort på tävling. Låtsas sedan att du
blir kallad in på planen och ta med din
hund tävlingsmässigt in på den nya platsen. Målsättningen är att hunden ska följa
25

Forts fr sid 24

gå direkt från platsliggning, till en kort
uppvärmning och sedan ut på planen.
Träna också på att få sent startnummer
och vänta länge mellan platsliggning
och uppvärmning och individuellt program.
Uthållighetsträna. Kör flera moment
på rad utan belöning. Börja med enkla,
korta sekvenser och gör dem längre.
Notera vilka delar som inte riktigt fungerar och stärk upp dem innan du sätter
in momentet i en kedja igen.
Planera ett program för linförighet eller
fritt följ. Prata in det på band och spela
upp det när du tränar, så får du tränat på
att gå fot med kommendering.
Skapa en bra rutin för hur ni avslutar
tävlingen. Jag tycker själv att det är viktigt att det går så kort tid som möjligt
mellan ”arbetet” och belöningen. Därför
tränar jag på att hunden ska gå fot ut
från planen innan den stora belöningsfesten utbryter. Då slipper jag riskera att
hunden gör en massa annat innan belöningen kommer (jag inbillar mig att
hunden har svårare att koppla belöningen till det som hände inne på planen då)
och risken att hunden rusar ut från planen och kanske krockar med någon annan på vägen till belöningen. Fundera
också på om du ska ha en belöning utlagd utanför planen på förhand och träna
i så fall hunden på att hantera det.
Det här var några tips på hur du kan förbereda dig för tävling på egen hand. Om
du har gjort alla de här förberedelserna
innan du tävlingstränar ihop med andra
så får du ut mer av den värdefulla tiden
när kompisarna tar sig tid att leka tävling ihop med dig.
Text: Fanny Gott,
www.klickerklok.se

använda kopplet, säga ”nej” eller tjata
på hunden för att han ska hålla sig hos
dig.
Träna på förflyttningar mellan moment. Belöna inte alltid när momentet
är slut, gå istället fot några meter mot
en ny punkt och belöna för att hunden
frivilligt följer med dig i fotposition.
Träna på alla svårigheter i upplägget
som du kan tänka dig. Vad stör dig och
hunden om det händer på tävling? Ett
extra långt fritt följ innan du får kommendera ”ligg”? Att linförigheten börjar med höger om marsch? Att domaren
insisterar på att din hund ska hoppa 10
cm högre än mankhöjden (jodå, det har
hänt oss)? Att du måste göra helt om
precis vid en kon? Att tävlingsledaren
lägger ner apporten precis vid hindret
när ni ska köra hopp? Att du måste
vänta 10 sekunder innan du får kalla in
hunden?
Sätt upp en videokamera och filma dig
själv när du gör momenten tävlingsmässigt. Titta efter dubbelkommandon
och annat som stör helhetsintrycket.
Utveckla rutiner inför momenten som
hjälper hunden att veta vilket moment
som kommer eller som hjälper hunden
att komma i rätt sinnesstämning. Rutiner måste läras in och tränas för att bli
till en hjälp på tävling.
Experimentera med vilken uppvärmning som fungerar bäst för din hund.
Hur lång ska den vara (ta gärna tiden, så
att du vet)? Vad ska ni göra under uppvärmningen? Behöver du anpassa din
uppvärmning med tanke på hundens
aktivitetsnivå, tid på dygnet eller vädret? Träna på att få startnummer 1 och
26
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Håll ut, snart är vi där…..
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