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Lite ”ditt och datt” från
Fru Ordförande
Nu har snart ett år gått med mig som ordförande i
klubben, själv tycker jag det har varit ett jättebra år. Men
det kanske inte andra har tyckt, inget som jag har märkt
eller hört något om i alla fall. Gemenskapen på klubben
upplever jag som bra, jag försöker att vara nere i kurserna
och visa mig och jag gör inte det för att spionera på någon
utan för att som ordförande få en liten pratstund med medlemmar som man inte
träffar så ofta. Bra eller dåligt, det vet jag inte, men jag känner mig tillfreds med
det. Som ni vet kan jag ju inte hålla mig från klubben även om jag sagt att jag inte
ska komma.
Året har varit händelserikt på många sätt. Vi har ju firat 50 år som Mönsterås
Brukshundklubb med en hel del aktiviteter som varit jättetrevliga och uppskattade.
Det är inte slut med det för vi tänker fortsätta att fira ett år till. Svenska
Brukshundklubben fyller 100 år 2018 och vi tänkte uppmärksamma detta också.
Jubileumskommittén fortsätter med sina idéer och till nästa år tänkte vi göra om vår
hundparad och vår uppvisning i hamnen. Vi hoppas att vi blir ännu fler hundraser
som är med och firar då. Datum är bestämt till den 2 juni
2018, så lägg det datumet på minnet, vi återkommer med mer
information.
Jag vill också tacka alla medlemmar som ställer upp i ur och
skur när vi har tävlingar, MH, MT, BPH och andra aktiviteter
på klubben. Och inte minst våra instruktörer som har kurser
för våra medlemmar.
Sist men inte minst ett stort Grattis till alla våra tävlingsekipage från klubben som är ute och tävlar i allt från Lydnad, Bruks, Rallylydnad och
Agility. Lite avis är jag på er, eftersom jag inte har fått den kämpaglada vovven jag
önskade mig, lilla Unnih ligger hellre på soffan än sliter och drar i en kamptrasa
eller en boll. Men näsa har hon så vi tränar spår och lite nosework, det tycker hon
är roligt. Och vacker är hon. Tack Stefan o Katarina för hjälpen, det har jag bevis
på flera gånger. Ja, ja, men vad är väl en bal på slottet….mot min älskade lilla
pärla. Om jag skulle ta och försöka ge mig på appellen den 8 september 2018. Jag
återkommer om detta beslut. Man vet aldrig….
Jag vill avsluta mina rader med att önska alla en fortsatt härlig höst och vinter, och
en God Jul och ett Gott Nytt År
Vi syns och hörs/Bibbi
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Redaktörens rader
Ja, så är 50-årsjubileumsåret snart till ända, men en del firande fortsätter ända in på
nästa år. Bl a har klubben bjudit på 10 tillfällen att träna i guldhunden arena under
vintern och ett antal av dessa tillfällen sträcker sig in på 2018.
En föreläsning i tävlingspsykologi med Eva Marie Wergård var ju ett jubileumsarrangemang planerat till i våras, men då hon fick förhinder den utlovade dagen har
vi fått ett nytt datum, 7 februari 2018, så passa på då istället.
Magnus Svensson tog en hel del foton på våra hundar vid jubileumsparaden i somras och nu kommer han och visar en del av dessa en vinterkväll i januari. Han har
lovat att samtidigt varva det med lite tips om vad vi kan tänka på när vi själva tar
foton på våra hundar.
Under året har vi som vanligt haft ett antal tävlingar i
klubbens regi och jag kan inte låta bli att nämna den
appelltävling i oktober där jag var med som sekreterare. Vi hade tio spår och i dessa hade vi hela sju startande från vår egen klubb. Jag har aldrig hört att det
varit så många någon gång tidigare. Att det dessutom
var tre av dessa sju som knep de tre första placeringarna och hamnade på pallen gör ju inte det hela
sämre. Etta kom Kerstin med Hedda, tvåa Sara med
Twist och trea Hans med Tine. Jätteroligt.

Frimärket heter den här gången Viggo och är av rasen mudi, en ungersk vall- och
vakthund. Den är pigg, vaken, energisk och älskar att jobba. Det är en ganska liten
ras även i Ungern, den är väldigt familjebunden och kan vara lite osäker på omvärlden så det behövs mycket socialisering berättar matte.
Viggo bor tillsammans med wheatern Max hos familjen Lotta Berg och Stefan
Reinisch. Max är familjens andra wheatern men när de ville ha en hund till stod valet
mellan en pumi och en mudi - det blev alltså Viggo. Med två hundar i familjen började intresset för träning mer och mer ta fart och valet blev Mönsterås BK. Hundarna
kompletterar varandra men det är en utmaning i sig att träna två så olika hundar säger Lotta. Den utmaningen har de dock klarat väldigt bra för nu tränar och tävlar
både Lotta och Stefan framgångsrikt i rallylydnad och agility med båda hundarna.
Som vanligt har jag fått hjälp med en del foton och i det här numret är det av Bibbi
Reffel, Linnea Ottosson, Knut Hävermark, Jan-Ulf Karlsson, Lena
Hemmingsson, Lotta Jarvisson, Emma Carlsson, Christer
Nilsson-Ljunggren och Magnus Svensson.
Gott Slut och Gott Nytt
Britt
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Bibbis senaste valpkurser
Med Emily Jarvissons hjälp har Bibbi genomfört ytterligare fyra kurser för nya
valpägare under sommar/höst. Under kursen i juli-augusti genomförde Emily
Jarvisson den praktiska delen i sin instruktörsutbildning så under året har vi nu
fått tre nya instruktörer, vilket är välkommet.

Valpkursen i juli-augusti
Mattias Dunberg med Zebbe, Mathias Lindblad
med Chippen, Moa Nilsson med Milo, Fredrik
Jarvisson med Cash, Åsa Lindblad med Jenka,
Moa Ekblad med Wille och Annika Adolfsson
med Svante. Saknas gör Katarina Carlsson med
Bolshaya och Anneli Isaksson med Addis.

Valpkursen i september
Moa Eriksson med Tindra, Ulla Karlsson med
Buster, Jenny Lennartsson med Enzo, Helena
Fridarve med Sota, Malin Larsson med Bindi
och Rebecca Fällborg med Kira. Saknas gör
Catja Lundström med Sigge och Anna Nilsson
med Penny.

Valpkursen i oktober-november
Emily Jarvisson, Katrin Harmander med Malinka,
Ann-Sofie Strand med Zimba, Sofie Rudin med
Saga, Jonna Nilsson med Nocco, Ewy Bågfeldt
med Amber och Louise Svensson med Maya.
Saknas gör Helene Johansson med Stella, Suvi
Hällbladh med Zaveta, Rebecka Kristensen med
Aki och Sören Bergman med Anya.

Valpkursen i december
Maria Sjögren med Allan, Jonathan Strandell med
Chilli, Margareta Snygg med Bertil, Mattias
Svensson Bergqvist med Hajo och Ulrica
Fredriksson med Tassa.
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Klubbmästare 2017

LILLA LYDNAD
Emma Sjöwall
och Sally

BRUKS
Britt Svensson
och Rasmus

LYDNAD
Ylva Hävermark
och Argus

RALLYLYDNAD
Linnea Ottoson
och Tyra

Grattis till alla höstens duktiga märkestagare
Guldmärket
Bronsmärket
Karl Ulfsson med Betty
Lotta Jarvisson med Uno
Efva Löfberg med Cano
Lena Hemmingsson med Vladimir
Sandra Johansson med Mr Hoffa Kerstin Eriksson med Hedda
Fredrik Jarvisson med King
Silvermärket
Ewa Klase med Nikkie
Märta Johansson med Lyx
Hans Fernström med Tine
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Torsdagsträning på klubben?!?
Hemma säger matte och husse att vi ska till klubben och träna. Vi blir naturligtvis
jätteglada och förväntar oss först en runda på kissestigen och sen ett par timmar
med ett långt spår eller annan träning med mycket boll och mycket godis som
belöning så fort vi gör något bra - men icke!
Det blir som regel fem minuter på lydnadsplanen och sen ett par timmar i bilen
medan mattarna och hussarna sitter inne i stugvärmen och ”tränar”. Undrar vad
det är de tränar varenda torsdag?
Leia (eller om det
är Arrak) väntar
troget på sin matte
medan Sigge och
Uno har full koll på
omgivningen.

Bella tar sig ett
tass-bad.

Nikkie vaktar högljutt mattes bil.

Yllen hoppas på
ett grisöra när matte
kommer tillbaka...

Minna läser in de
nya reglerna så
slipper husse.

Unnih längtar
hem till husse och
soffan.

...medan Rasmus
bara tjurar i
största allmänhet
över att behöva
ligga i bilen.
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Höstens kurser
Under andra halvan av 2017 har det som vanligt varit stor aktivitet på klubben om
kvällarna. I höst har det hållits kurser i allmänlydnad I och II, tävlingslydnad, rallylydnad och appellsök med i stort sett fulltecknade kurser i varje gren. Tyvärr fanns
inte möjlighet till agilitykurs i höst men trots det har nästan 180 medlemmar deltagit i 2017 års kurser. Det är också glädjande att så många nu är intresserade av
tävlingslydnaden att vi i höst har kunnat hålla två fulla kurser, en för nybörjare och
en för de som kommit lite längre. Detta har också visat sig i deltagarantalet på tävlingarna under året.

Appellsök har genomförts med Stefan Larsson och Christer Nilsson-Ljunggren som
instruktörer.

Emma Nilsson har
hållit i kursen för
nybörjare i tävlingslydnad.

Fortsättningskurs i
tävlingslydnad har
under hösten haft
Ylva Hävermark
som instruktör.
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Allmänlydnad I har som
vanligt haft så många anmälningar att vi fått dubblera den. Emily Jarvisson
och Jan-Ulf Karlsson har
varit instruktörer för den
ena.

Lotta Jarvisson och Emma
Carlsson har hållit i den
andra allmänlydnad I.

Allmänlydnad II har under
hösten genomförts med
Märta Johansson och Ewa
Klase som instruktörer.

Lena Hemmingsson och
Mats Gunnarsson har sin
vana trogen hållit i rallylydnadskursen.
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Presentation av
klubbmedlemmar
Linnea Ottosson
Louise Hellgren som i förra numret skickade pinnen vidare till Linnea
gjorde det med motiveringen att hon tränar och tävlar så bra med sina hundar. Det stämmer verkligen och Linnea har bl a i höst för andra året i rad
blivit klubbmästare i rallylydnad med en av sina hundar.

1 Vilka hundraser skulle du likna styrelsemedlemmarna vid?
2 Vad har du själv för hund/hundar?
3 Vad hade du för betyg i slöjden när du gick i grundskolan?
(Då vi tänker på den hjälp som stugfogden kan behöva, tycker
vi att detta är en viktig punkt.)

4 Vad är det bästa med Mönsterås Brukshundklubb?
5 Vilka frågor tycker Du är viktiga för klubben att jobba
med?
6 Var så god - nu får du chansen att skicka stafettpinnen
vidare till någon annan i klubben som du är nyfiken på.
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Linneas svar
1. Bibbi

Cairnterrier

Ylva

Mops

Ewa

Cocker spaniel

Jan-Ulf Golden retreiver

Rasen är aktiv, modig och tålig. Den är
robust, orädd till sin läggning och uppträder
självsäkert men inte aggressivt.
Är en liten hund med massor av personlighet
och nyfikenhet och framför allt med en stor
portion humor. Den är en gladlynt och trofast
kamrat.
Trivs i flock och kommer bra överens med
andra hundar. Rasen ska vara positiv, nyfiken
och öppen.
Följsam, utåtriktad och intelligent med en
medfödd arbetsförmåga och apporteringslust.
Den ska vara vänlig, tillitsfull och ha självförtroende.

Emma

Flatcoated
retriever

En livlig och godmodig hund. Den är
arbetsglad och lättdresserad samtidigt som
den är ivrig och framåt.

Lena

Clumper spaniel

Den är glad och arbetsvillig, självständig och
envis. Den tycker om att det händer saker, den
är påhittig och har glimten i ögat.

Stefan

Curly coated
retriever

Rasen är lugn inne och livlig ute, har lätt att
lära men kan vara egensinnig. Den är vänlig
och lekfull med en stor portion humor och
uppfinningsrikedom. Styrkan hos rasen är att
den sällan känner efter om det tar emot eller
gör ont.

2. Två stycken Flatcoated Retrievers, kusinerna Tyra, 5 år och Vix, 1,5 år.
Växte upp med drever, stövare och tax, men önskade mig alltid en hund som
man kunde ha lös för jag ville köra agility. Med en flatt-uppfödare i släkten
var problemet löst, någon agility har det dock inte blivit än. Tyra är första
egna hunden så hon har fått vara med på det mesta, men det vi mest tränar
och tävlar är rallylydnad och jaktapportering, där apporteringen ligger oss
allra varmast om hjärtat. Att hundarna får jobba med det de är avlade för
Forts. n. sida
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slår det mesta tycker vi alla tre! På höstarna är det fågeljakt och vi har även
provat på något eftersök. ”Lille” Vix får gå i Tyras fortspår, så även där är
det jaktapportering och en del rallylydnad som gäller. På riktig jakt får han
dock nöja sig med att vara praktikant en stund till.
3. G eller VG, vet i alla fall att det inte var något favoritämne - och valde
syslöjd dessutom.... Har dock en pensionerad träslöjdslärare till svärfar!
4. Bredden av aktiviteter och det trevliga folket! Och så en fin klubb!
5. Fortsätt som nu - att utbilda nya hundägare och erbjuda aktiviteter även för
de som kommit längre.
6. Kerstin Eriksson.
Linnea

Vår duktiga hustomte Anders...
...har under hösten fortsatt
renoveringen av agilitybaracken. Nu ska det inte
regna in genom taket längre
och så småningom ska det
också öppnas upp en större
dörr på ena gaveln så det
blir lättare att plocka ut/in
redskapen lovar han.

Vi sponsrar MBK
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Höststädning
I år gick det att genomföra
höststädningen som planerat.
(Förra året fick den ställas in
pga att det inte gick att hitta
löven under snön).
16 tappra personer räfsade
och med hjälp av Bibbis och
Bosses uppsamlare och ett par presenningar gick det hela som en dans. Ett lass
till tippen hanns också med innan det blev grillad korv på ”Ylvas altan”.

Annonsera i
MiniApporten
Helsida
Halvsida
Småannonser

MiniApporten
150:75:20:-

Kontakta Britt Svensson,
0499-101 20, 0705-27 55 35

kommer ut 2 ggr/år och är ett
informationsblad för medlemmar i Mönsterås Brukshundklubb. Manusstopp för nästa
nummer: 10 maj 2018
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Prova-på dag
Jubileumsåret fortsatte med en prova-på dag i september. Två gånger under
dagen genomfördes rundvandring till sex stationer där man visade upp de olika
grenarna; rallylydnad, sök, tävlingslydnad, nose work, agility och spår. Besökarna fick därefter under någon timme gå till de stationer man ville för att själva
med sina hundar prova på de olika grenarna.

Lena Hemmingsson lotsade besökarna runt
banan och började med sin egen station,
RALLYLYDNAD. Hon berättade om upplägg och regler varefter Efva Löfberg visade några moment med sin duktiga Cano.
Station nr två var grenen
SÖK där Britt Svensson
först berättade hur man
börjar träna i olika steg
och därefter visade med
Rasmus hur man skickar
i sökrutan. Efter att Rasmus snabbt kommit tillbaka med läderrullen visade han så matte var hon kunde hämta den försvunna figgen Märta.

Hur TÄVLINGSLYDNAD går till informerade Peter Jarvisson om medan Eva
Hansson med sin hund Yllen visade några av momenten i klass I. I momentet
”sändande runt en kon” fick Yllen verkligen upp farten och rundande i racerfart konen för att springa tillbaka till matte.
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Fru ordförande Bibbi Reffel visade hur hon med sin Unnih tränar NOSE
WORK. Duktiga Unnih hittade snabbt de eukalyptusindränkta ”tassarna”
matte lagt ut på altanen och även satt fast på bilen.

Station nummer fem var därefter på B-planen där Maja och Märta Johansson
med sina hundar Prästen och Kifa visade den publikvänliga grenen AGILITY.
Slutstationen var på Cplanen där Ylva Hävermark laddat för grenen
SPÅR. Hon berättade
först lite om hur man börjar och om olika selar man
kan använda varefter
Argus fick ge sig iväg ut i
skogen för att hitta spåret
hon lagt en timme tidigare. Det gick som en dans för honom att hitta pinnarna och slutligen fick publiken både se och framför
allt höra hur glad matte blev när han hittade slutpinnen.
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Kursavslutning
På hösten blir det vanligtvis avslutning
på kurserna en mörk torsdagskväll, så
även i år. Trots detta var det ett 50-tal
deltagare från de olika kurserna som
deltog.
En tipspromenad runt A-planen med
bara marschaller som ledljus inledde
kvällen varefter Kerstin och Jan-Ulf lät
sina duktiga hundar Hedda och Minna
visa vad det är de tränar och tävlar i nämligen jakt. Med enbart hjälp av
visselsignaler får de hundarna att hitta
fåglarna, eller som i det här fallet
dummisarna. Det var, som alltid roligt
att se dem i aktion.
Kvällen var ljum för att vara i november men när korvarna var grillade fick
alla ändå försöka tränga sig in i stugan
där de serverades. Slutligen redovisades resultatet av tipspromenaden följt
av sedvanlig diplomutdelning.
Vann tipspromenaden bland instruktörerna gjorde Märta Johansson och
bland kursdeltagarna Simon och Emma
Krantz. Grattis!
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Julmys 2017

Glögg och tomtegröt avslutade som sig bör hundåret. Upplyst av många juleljus
tog stugan emot i den mörka decemberkvällen. Julens första tomtegröt är som
vanligt godast och alla åt med god aptit. När det sen var dags för tomtemor att
ropa ut de skänkta julklapparna var alla på bettet och bjöd till kassörens glädje
över varandra.
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KLUBBAKTUELLT
Kallelse till årsmöte 2018!
Alla medlemmar kallas härmed till årsmöte.
Tid:
Lördagen den 24 februari kl. 18.00.
Plats: Enebacken, Hammarglo.

Vinterkväll i klubbstugan
Magnus Svensson visar sina bilder från
rasparaden 2017 varvat med lite tips om
vad vi kan tänka på när
vi tar foton på våra
hundar.
Den 18/1 kl. 19.00
Välkomna

Preliminärt program för 2018
01-18 Vinterkväll i klubbstugan
02-07 Föreläsning tävlingspsykologi
02-17 Föreläsning för instr./figgar
02-18 Föreläsning för övr. medlemmar
02-24 Årsmöte
V 15
Vårens kurser startar
05-17 Märkestagning
05-31 Kursavslutning
04-29 Tävling Spår Elit
05-20 Tävling Spår Lägre/högre
06-01 Invigningsfest på altanen
06-02 SBK 100 år Parad/Uppvisning
06-03 Tävling Lydnad
08-18 Tävling Rallylydnad N M
09-08 Tävling Spår Appell
10-07 Tävling Lydnad
10-21 Tävling Spår Appell
Datum för MH/MT/BPH mm se hemsidan

Föreläsning
Eva Marie Wergård föreläser
om tävlingspsykologi i
Mönsterås bibliotek 7/2 18.30
150:-/medlemmar 200:-/övriga.
Anmälan till
ebbakj@hotmail.com eller
bibbi.reffel@telia.com

Föreläsningar
Ann-Christin (Ankan) Edoff
Vad är arv och miljö?
Heldag för instruktörer och
figuranter 17/2.
Vems är problemet?
Halvdag för övriga
medlemmar 18/2.
Mer info kommer på hemsidan
Träningskvällarna i

Guldhunden
som klubben bjöd på
som jubileumsaktivitet
2017 räcker även till 2018:
3/1, 24/1, 7/2, 7/3, 15/3 och
26/3. Kl. 18.00 - 20.00.
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B

FÖRENINGSBREV

PORTO BETA
LT

Min tunga är mycket längre än din!
Nähä, för min räcker långt upp på nosen!

Box 47, 383 21 Mönsterås

