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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

S

å äntligen blev det sommar! För det är det ju,
även om det regnar och
blåser emellanåt…. Men
visst önskar vi oss de där perfekta
hundträningsdagarna som inte är
för blöta eller för varma, precis
som vi ibland vill ha dagar som
lämpar sig för badstranden.
Det viktigaste är i alla fall att
verkligen koppla av emellanåt och
ladda batterierna inför hösten.
Kanske genom att läsa Revir?
I det här numret hittar du flera
roliga och trevliga inlägg från
några av våra medlemmar. Tack
för det, hoppas det kommer fler
till nästa nummer!

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

Karin Arkmo Larsson, PR/Info
Omslag: Hund bland hundkex—
Joker tränar apportering bland
sommarblomster. Foto: Karin A-L
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Träningstävlingar Agility
Precis som vanligt kommer vi att anordna träningstävlingar i agility under sommaren.
Agility 20 juni
Hopp 25 juli
Agility 22 aug
Hopp 12 sept
Vi kommer att ha en lätt bana (motsvarande en mycket lätt
klass 1) och en svårare bana (klass 2-3).
Det kommer att kosta 20 kr/klass att vara med.
Priser blir att segrare i varje klass bjuds på fika, dessutom
lottar vi ut två priser på alla startande.
Alla dagarna ses vi 18.30 och hjälps åt att bygga bana,
samt att vara funktionärer. Vill du inte tävla är detta ett bra
tillfälle att se hur det går till, och kanske hjälpa till att vara
funktionär…..

Hjärtligt välkomna!
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Officiell agilitytävling
Timrå Brukshundklubb
inbjuder till officiell agilitytävling klass 1 och 2,

30 — 31 juli
Lördag klass 1 och 2 agility och hopp, samt extra klass 1 hopp
Söndag klass 1 och 2 agility och hopp, samt extra klass 2 hopp
Domare: Erika Svanered. Vid många anmälda även Martin
Thorén
Anmälan: senast den 16 juli till www.sbktavling.se
Betalning: senast den 16 juli till bg 5788-9990, 55 kr/klass
Frågor: Har ni frågor maila eller ring Maria Granberg, granberg.ekernas@telia.com, tel 060/42059,
PM kommer att läggas ut på hemsidan ca två veckor innan tävlingen, www.timrabhk.com.

Hjärtligt välkomna!
Är det någon som kan tänka sig att ställa upp
som funktionär blir vi väldigt tacksamma och
bjuder på fika. Maila i så fall Maria Granberg.
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I

Brukslydnadshelg för Tomas
Ivarsson
och target, från att när han började med
hunderiet använda mer traditionella
hundträningsmetoder. Deltagarna i kursen var Cicki Sporrong från Sollefteå,
Aina Danielsson från Härnösand, Kristina Sjödin och Inga-lill Johansson från
Sundsvall och så från Timrå Lilian Näslund, Monica Johansson, Lotta
Blomqvist, Linda Strandlund, Lena
Unger, Eva Hörnfelt och Jenny Olsson.
Tomas träning var väldigt flexibel och

höstas hade vi ett möte för klubbens bruksintresserade medlemmar för att ta reda på vad som
skulle främja bruksträningen och
höja intresset bland medlemmarna för

bruksgrenarna. Bland annat framkom
önskemål om träningshelger för instruktör. Helgen 26-27 mars samlades elva
förväntansfulla ekipage för träning av
brukslydnad för Tomas Ivarsson från
Tierp. Tomas har deltagit i 6 SM och
har 40 cert i bruks framförallt i spår.
Han berättade själv att han arbetar belöningsinriktat och han använder klicker

prestigelös. Med små medel fick han
bort tugg på apporter och visade mattarna hur man får till snabba ställanden
och lugna kryp. Som vanligt när det
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gäller brukslydnad blir det mycket
fokus på framåtsändande genom
grupp, vilket Tomas tränar med extern belöning vid slutet av sträckan
efter gruppen. Ju hetare belöning

behålla tempot i inkallningen. Sträckan ut
till gruppen lärs in med tasstarget, godis
eller leksak på punkten där han vill att
hunden ska bryta av. Vi fick alla många
användbara tips i vår träning och ser fram
emot nästa träningstillfälle för Tomas
som kommer att ske i maj, då det förhoppningsvis kommer att vara lite varmare på plan. Ett stort tack till Ulrik,
Katta och Anka som höll oss varma och
mätta med god lunch båda dagarna!
Text: Jenny Olsson
Foto: ??????

desto långsammare går det att få hunden att gå. Han börjar med hunden i
koppel och låter hunden ta belöningen
när den går långsamt. Han börjar
också nära belöningen och arbetar sig
ut till sträckan mot och förbi gruppen,
för att till slut hamna på punkten innan gruppen där hunden ska bryta av.
Han är noga med att träna inkallning
med belöning bakåt under det att han
rör sig själv framåt mot hunden för att
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Vår styrelse 2011
Ordförande:

Ulf Ankarberg
u.ankarberg@live.se

070 - 625 10 42

Vice Ordf:

Karin Arkmo-Larsson
kaarla@live.se

070 – 580 49 19

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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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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Resultat från utställningen
BIS-vinnare officiella, lördag 7 maj:

Valp: Rottweiler
ROTTROBIS OTTO OGEBRAND SE 58525/2010 2010-08-24

Junior: Rottweiler
DURBACH`S KEMPES SE38748/2010 2010-05-21

Bruksmeriterade: Rottweiler
ROTTROBIS DON PYTHON S69579/2007 2007-11-09

Veteran: Hollandse herdershond, korthår
IPO/BHPIII KORAD SE&NO UCH LPI&NORD&NO V-07 SE B(IPO/BHP)CH SE V-05 SE
VCH LPII , HAVREVINGENS MAXA S14444/2002 2002-01-01

BEST IN SHOW: Rottweiler
ROTTROBIS DON PYTHON S69579/2007 2007-11-09

BIS-vinnare officiella, söndag 8 maj:

Valp: Boxer
SE59750/2010 SWEDBOX T-REX 2010-09-03

Junior: Rottweiler
SE33983/2010 DREAM SHOT'S HEIMDALL SON OF AZZE 2010-04-05

Bruksmeriterade: Belg. Vallhund/groenendael
TJH LP I II SUCH , S51161/2005 BREAKPOINT´S JOLIE OF OKEY 2005-07-16
Veteran: Riesenschnauzer
KORAD SE UCH SE VCH TJH LPI , S60003/2002 GEBORIES YOUNGSTERS HOPE 200210-25

BEST IN SHOW: Collie, korthårig
CIB,N,DK,ESTCH WW-10 SV-10NORDV-09 NV-08-09-10 KBHV-10 BW-10 AMSTW-09
HEW-10 ESTV-08 , S46928/2007 CLINGSTONE'S NO DOUBT 2007-03-15

Resultat från inoff hittar du på sid 22
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Apporteringens dilemma…

S

itter din hund som ett ljus, blixt stilla med apporten i munnen? Hämtar
den apporten på ditt kommando, i hög fart för att så återvända och sätta
sig i en perfekt utgångsställning? Håller den fast utan antydning till tuggning eller jonglering? Då är det bara att gratulera! Själv tränar jag, och
tränar, och tränar…och nu har vi tränat jättelänge. Resultatet av min strävan är en
hund som förvisso tycker att apportbocken är kul, men vi kan väl lugnt säga att
momentet inte är perfekt. Inte än i alla fall. Förutom tidvis massaker av apportbocken så sker detta:

1. Utgångsställning och fokus, en bra början.

2. Hunden tar apportbocken på kommando, jättebra!
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3. Vad händer nu? Har jordens dragningskraft fullständigt tagit över och suger min hund ner i marken? Drabbas djuret av plötslig gummirygg?

4. Apportbocken är fortfarande
där den ska men den fina utgångsställningen, hundens fokus
och förmåga att sitta fint är ett
minne blott…

Med detta vill jag önska alla trevliga
Timråmedlemmar en härlig träningssommar, själv är jag klar över
vilka moment som behöver finslipas, och vi satsar på den perfekta
apporteringen! 
Med varma hälsningar från en
ganska ny medlem.
Linda med gummidjuret Strax.
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Elitinkallning – bara för border
collies? Del 2.

V

ariera din träning
Fortsätt att arbeta med det
här kriteriet till dess att
hunden villigt rör sig mot
dig för att få sitt ”ut”. Då provar du att
springa baklänges i en så tävlingsmässig
position som möjligt. Tänk på att inte
själv stanna när du säger ”ut”, för i så
fall vet du inte om din hund verkligen
stannar på ordet eller för att du själv
stannar upp. Av samma skäl håller du
även händerna kvar
längs dina sidor, istället
för att slänga ut med
ena handen i samband
med ”ut”. Tänk på att
just nu tränar du bara
med hunden på koppelavstånd.
Var noga med att du inte alltid säger
”ut” på samma avstånd. Ibland ska hunden få fortsätta hela vägen in till din
sida och sätta sig innan den ges tillåtelse
att springa tillbaka. Säger du ofta ”ut”
på samma ställe kommer hunden, istället för att snabbt röra sig mot dig, börja
sakta ned tempot i förväntan på att få
springa tillbaka till sin belöning.
Läs din hund, anstränger den sig verkligen? Säg inte ”ut” om inte din hund rör
sig mot dig med aktivitet och med rätt
utryck. En självklar och aktiv tiggning
med mycket självförtroende ska leda till
att du säger ”ut”. Även om den här övningen görs på korta avstånd, så ser du
om din hund ”galopperar i huvudet”.
Träna hellre i skog och mark än att stå
och nöta på appellplanen. Du kan göra

lika många repetitioner, men bör variera dina träningsplatser istället för att
upprepa träningen i exakt samma
miljö. Därmed skapar du redan från
början rätt förutsättningar för att hunden verkligen lär sig dina ord. Visst
lär du hunden samma sak på en appellplan, men hunden blir i högre grad
beroende av situationen för att förstå
vad den ska göra.
”Stå”
Det lönar sig att lägga ned
ett bra grundarbete på
kommandot ”stå”. Inskränk inte träningen till
att bara träna med hunden
vid vänster sida och under
fotgående. Det är omöjligt för dig som
tränare att själv bedöma din hunds
utförande när du inte ser hunden.
Dessutom är det viktigt för en ung
hund att lära sig att ”stå” inte alltid
sker vid din vänstra sida.
Träna snabbhet på korta avstånd
Nu är det dags att lära hunden att
ställa och lägga sig snabbt på din signal. Börja som förut med en extern
belöning bakom hunden, rör dig bakåt
med hunden på koppelavstånd fast lös.
Omedelbart när din hund engagerat rör
sig mot dig säger du ”stå” eller
”plats”. Tvärstannade hunden verkligen? Slängde den sig i backen med den
teknik du ville? Om inte lockar du på
hunden, fortsätter backa och gör ett
nytt försök.
Fortsätt att backa även när du säger
14

En artikelserie i flera delar av
Eva Bodfält
”ut”, ”stå” eller ”plats” och se till att du
gör det i tävlingsposition. Annars vet du
inte hur ditt kroppsspråk påverkar hundens förståelse. Det är ju ordförståelse
som du ska lära hunden i den här övningen och inget annat.
I början tränar du snabba ställanden och
lägganden var för sig. Till exempel kan
du börja arbeta med ståendet, därefter
ett helt annat moment emellan och därefter och inte på exakt samma ställe
träna läggandet. Då har du en möjlighet
att på kort avstånd repetera och enbart
förstärka snabbheten i utförandet, utan
att vara beroende av hundens galopp.
Variera belöningsformerna: ibland säger
du ”ut”, ibland belönar du med ett kast
eller med att den får fortsätta in till din
sida för en belöning.
Allt eftersom hunden blir säkrare kan du
öka tempot i ditt backande, men du ska
behålla samma krav på snabbhet i utförandet. När hunden stannar blixtsnabbt,
oavsett i vilket tempo du rör dig i baklänges, förlänger du successivt avståndet mellan dig och hunden.
Träna starter
Ofta avbryter vi momentet och belönar
när hunden har ställt eller lagt sig korrekt. Det är lätt att glömma bort att även
träna snabba starter från stående eller
liggande position. Gör detta genom att
under mer vardagsmässiga former ställa
respektive lägga hunden och träna
snabba starter, tempon och även ingångar. Variera var och när hunden får
sin belöning, men var noga med att du

avbryter momentet när du ser att din
hund tar i, har öronen framåt och en
intensiv blick.
Även här kan du belöna genom att säga
”ut” på korta avstånd, istället för att
träna långa sträckor och galoppen. Men
var noga med att du ser att hunden
”galopperar i huvudet” – öronen framåt
och en intensiv blick är det enda som
ska leda till belöning.
Ordförståelse
Nu bör din hund ha begripit att den
måste anstränga sig för att du ska säga
”ut” eller ge den en belöning vid sidan.
Den bör förstå att den ska ställa och
lägga sig snabbt, den bör kunna starta
snabbt från båda positionerna och den
bör veta att den måste skynda sig in till
din sida för att få en belöning.
Nu ska du lära din hund ordförståelse,
att skilja på om du säger ”stå” eller
”plats” när du backar från den i olika
tempon. Gör hunden ”fel” så lockar du
på den samtidigt som du rör dig baklänges. Gör om och förstärk vid korrekt
utförande.
Variera ”stå” och ”plats” tills hunden är
säker på vad kommandona betyder. Variera också var och hur du belönar –
externt eller hos dig själv. Märker du att
hunden tappar intensitet så fundera på
om du omedvetet har belönat på ett ritualiserat sätt, istället för att ha läst av
hundens intensitet i arbetet.
Forts med sista delen i nästa nummer
15
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Bakom en diskmaskin...

h

inner man fundera en del…
På livet i allmänhet och hundträning i synnerhet.
Varför är det så mycket lättare
att stå på sidan och ge feedback på andras hundträning? Varför gör jag själv
inte som jag lär? Varför blir det inte
som jag har tänkt det?
I rollen som instruktör
(eller som träningskamrat i
vardagen) har man på sig
”observationsglasögonen”
– man håller utkik efter
positiva eller negativa inslag, förberedelser och
skeenden som kan ha inverkat på det slutgiltiga
resultatet. Man håller ögonen öppna åt den som ”kör
hund”, för att i realtid eller
i efterhand kunna komma
med de tips och de idéer
som utvecklar ekipaget ett
uns ytterligare eller som kan vara en
förklaring till ett problembeteende. När
man kör hund så ligger fokuset i prestationen – inte ”omkringlullet” Man ”ser”
inte sig själv med objektiva ögon – ett
visst mått av rosa skimmer (alternativt
en stålgrå dimma) finns alltid med i bilden och suddar det som egentligen sker.
Det är sannolikt anledningen till att de
metoder och förhållningssätt som man
så tydligt propagerar för och lär ut till
andra inte alltid visar sig när det gäller
ens egen hundträning… Att man ofta
hastar förbi de förberedelser och det
iordningsställande som man präntat i

sina elever att de MÅSTE hålla sig till!
Att det sitter en liten f’n på axeln som
skriker och gormar och alls inte känner
för att ställa iordning övningarna för att
ge hunden största möjliga chans att
lyckas, den lille f*n som ofta utsätter
oss för prövning istället för inlärning
och utveckling. Den som
får oss att falla tillbaka i
gamla inlärda, tradiga,
spår med det positiva tänket nedbäddat någonstans
i nacken. Det är nog den
rackarn som också ser till
att upplägget av övningarna inte alls blir så noggrant utfört att resultatet är
självklart, som ser till att
hundarna går ”på pumpen” eller hittar på något
”eget” istället för att övningen är så väl förberedd
att hunden bara måste
lyckas!
Jag måste ta ett mycket allvarligt samtal med den f*n, kanske helt slå ner den
i skorna – för nu får det minsann vara
NOG! Jag måste (med mina träningskamraters hjälp) se till att övningarna
blir så upplagda så att utfallet blir det
förväntade – för min hund förtjänar att
få känna sig så duglig som hon är!
PS Påminn mig också om att bara utsätta andra för vad de är förberedda till
DS
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Text o foto: Anna Holter
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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
Vecka
1 & 27
2 & 28
3 & 29
4 & 30
5 & 31
6 & 32
7 & 33
8 & 34
9 & 35
10 & 36
11 & 37
12 & 38
13 & 39
14 & 40
15 & 41
16 & 42
17 & 43
18 & 44
19 & 45
20 & 46
21 & 47
22 & 48
23 & 49
25 & 51

Susanne Molin & Martin Bergquist
Peter Hägglund & Monika Johansson
Marianne & Gösta Lekrans
Leif & Lena Fahlén
Sören Persson & Ulf Ankarberg
Anna Holter & Maria Molin
Lilian & Göran Näslund
Ingrid & Erling Andersson
Heléne Eliasson & Gunilla Forslund
Marianne Larsson & Lotta Blomqvist
Ulle Liukkonen & Peter Nyberg
Gunilla Sjölund & Lena Harström
Tomas Holmberg & Hanna Andersson
Carina Österberg & Solveig Höglund
Karin & Arne Larsson
Katarina Nyberg & Anna-K Nordin
Anki Pettersson & Kent Strandberg
Susanne Ekwurtzel & Anita Braxenholm
Marie Karlsson & Jenny Olsson
Lena Unger & Marie Unger
Linda Edlund & Emma Hansson
Olle Westberg & Eva Laggren
Berit & Kent Åhman
Åsa Alidasdotter & Maria Granberg
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Resultat inoff utst 8 maj
BIS-vinnare inofficiella, söndag 8 maj:

Valp: Whippet
S13925/2007 LAWTONS HOLLY AND THE IVY 2010-12-25

Veteran: Bearded collie
S52716/2009 KASSANDY DA MIA CUCCIA 2003-02-18

BEST IN SHOW: Samojedhund
SE30345/2010 CESSIBON´S CREAM CHEEZE D-TARO 2010-03-25

KM i lydnad 6 sept
KM i lydnad kommer att gå av stapeln tisdagen den 6 september kl. 18.30, så börja träna
på formen redan nu! Anmälningslista finns i
klubbstugan!

22

Ett varmt TACK för uppvaktningen på min
födelsedag!
Anita Braxenholm

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

På väg mot försvarsmakten…

I

bland dyker man på något
roligt och/eller intressant på
andras bloggar. Det här
blogginlägget var ett sådant,
och jag vill gärna dela det med er!
Det är Linda Johansson som har
skrivit (nybliven medlem hos oss),
och det handlar om när hon och
hennes vita herdehund Strax gjorde
anlagstest för försvarsmaktshund.
Lindas blogg hittar du på dovreflocken.blogspot.com.

stod ca. 15 meter från platsen...men alla
som vill får klämma och känna på Strax,
så det gick ju bra iallafall.
Sen skulle vi visst visa upp någon slags
lydnad också....Strax var inställd på två
saker, och två saker enbart, och det var
inte lydnad kan jag ju fastslå. Först så
ska marken sökas av - noga! Sen ska
vittringen från skogen inhämtas - noga!
Nåväl, vi fick gå lite fram och tillbaka
och själva linförigheten har vad man kan
kalla "förbättringspotential", men han
hängde iallafall
med.

”

…..Kung Strax
har nämligen
varit på anlagstest/
inträdesprov för
Försvarsmaktshund idag och det
var intet annat än
ren och skär glädje
att vara hundförare
kan jag säga. Han
är så TRYGG!!!
Om jag ska berätta
lite kort om själva
testen kanske? Ok, jag gör det. Först
ville testledaren kontrollera
"hanterbarhet", det vill säga att han
hälsade på Strax och kände lite på honom. Eftersom jag mitt spån hade sagt
till Strax att vi skulle ut och "leta folk i
skogen" så hade inte Strax tid att hälsa
så artigt på testledaren, han riktade
istället fullt fokus mot skytten som

Nästa moment var
skott. Skytten, som
Strax redan hade
bekräftat, fick signal
från testledaren om
att skjuta medans vi
kampade med en
trasa som vi fick
tilldelad. Strax är
lite trögstartad men
när han kommer igång så kampar han
ganska ok. Två skott small av och Strax
släppte inte fokus på leken för en millisekund. Sista skottet stod Strax passiv,
jag hade gömt trasan i min väst och
Strax stod med ryggen mot skytten.
Hans enda reaktion var en liten viftning
med ena örontippen, man skulle nästan
kunna tro att han var döv :-)
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...utdrag ur en blogg
med din, är din bas-van osv osv...jag
svarade typ: ehhh, nja nä nej det har vi
väl kanske inte gjort....
Hur som haver, bas innebär helt enkelt
att hundarna "stallas" upp ute i skogen,
med ca. 5-8 meters mellanrum. När man
knutit fast sin hund lämnar man
"basen", och vid detta tillfället skulle

Efter skottet skulle vi "gå patrull", det
vill säga följa en stig. Längs stigen, på
en för mig okänd sida var en figurant
placerad. Strax stretade ivrigt iväg, och
sorterade spår som en manisk längs
stigen...det var ju trots allt flera människor och hundar som hade gått där innan. Poängen med detta moment är att
hunden ska markera på vittring som
kommer från figuranten...vilket jag
trodde skulle vara helt omöjligt eftersom Strax näsa var som fastlimmad
vid marken.
Men vad gör då inte självaste mannen i
mitt liv?!?! Jo, han markerar tidigt att
han vet vart figuranten är, något jag
inte hann att uppfatta men det gjorde
testledaren. När vi så vänder för att gå
tillbaka inser Strax (ännu en gång förmodligen) att han har ett pucko hängande efter sig i kopplet och förstår att
här måste man vara TYDLIG för att
matte ska förstå. Han släpper alla spår,
och ställer sig med nosen i vädret precis rakt utanför figgen, tittar upp på mig
och så ser han ut i skogen igen....hade
han kunnat prata skulle han ha sagt:
Fattar du nu då?

varje hund ligga i 30 minuter under
uppsikt av två medhjälpare som befann
sig i närheten. Under tiden som hundarna låg där hämtades och lämnades nya
hundar hela tiden, samtidigt som skotten fortsatte att avlossas ca. 50 meter
därifrån.
Vad händer då med Straximan som aldrig har blivit lämnad så där förut?! Jo,
han lägger sig ner och spanar in några
brudar :-) Enligt medhjälparna som
hade uppsikt över alla hundar visade
han tendens till oro när andra hundar

Avslutande moment var för mig (och
Strax) något vi aldrig har tränat på eller
ens varit i närheten av - bas...Ja, det
heter visst så...Jag fick frågan av flera
deltagare - har du tränat mycket bas
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hämtades, och de sista minuterna blev
han lite less och kollade runt lite, men
i övrigt låg han tryggt och lugnt
medans det small ute i skogen. Förstår
ni hur underbar han är?!?

förhoppningsvis en lång och spännande
resa framför oss, och det finns nog ingen i hela världen som jag heller skulle
ha som rese-sällskap än just Kung
Strax! :-)
Om du trots min mycket utförliga och
expertis-fyllda förklaring vill läsa mer
om Försvarsmakthund, och vad de används till så får du läsa mer på http://
www.sbk.nu/templates/Page.aspx?
id=681

Vi klarade alltså själva anlagstesten,
och nu får vi vänta på att bli kallade
till ett planeringsmöte där vi ska lägga
upp träningsschema och lite sånt roligt. Anlagstesten var ju inte så svår,
men utbildningen till Försvarsmakthund (som tar ca. 7-12 månader) blir nog betydligt
tuffare, både för mig och
min älskade hårboll. Om,
och jag säger OM med stora
bokstäver, vi klarar utbildningen så blir vi placerade i
en hemvärnsbataljon, och
därmed krigsplacerad. Men
först ska alltså både jag och
Strax utbildas, jag genom
bland annat en grundläggande soldatutbildning på
80 timmar var av 40 timmar går ut på
att lära sig hantera en pistol... Och
Strax ska drillas i patrull, spår och allt
mellan himmel och jord. OM vi klarar
detta blir Strax titulerad
"Försvarsmaktshund", och vi som ekipage kallas "Soldat med hund". Vi har

Text o foto: Linda Johansson
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Trevlig sommar!
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