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Ordförande har ordet
Hej!
Då var sommaren över för i år även om
vi förhoppningsvis kan se fram emot en
höst med ﬁnt väder. Och vilken sommar
vi har ha i år igen. Man trodde ju inte
rik!gt a" denna sommar skulle kunna
överträﬀa förra årets, men det gjorde
den ju med råge. Lite för varmt om ni
frågar mig e ersom hundträning mi" på
dagen inte rik!gt var a" tänka på under
vissa perioder.
Höstens ak!viteter närmar sig med
stormsteg och många av kurserna har
redan börjat.
Vi har nu som vanligt en intensiv period
framför oss vad gäller klubbens
tävlingar. Ta en !" i tävlingsprogrammet
som ﬁnns annonserat på e" annat ställe
i !dningen och passa på a" åka upp och
!"a på alla duk!ga tävlingsekipage.
Serveringen är all!d öppen på våra
tävlingsdagar så du kan passa på a" ta
en ﬁka !ll e" rimligt pris.

ak!viteter, tveka inte utan ta kontakt
med oss i styrelsen eller med någon av
de ansvariga i sektorerna. Det ﬁnns
mycket a" göra, både vid något enstaka
!llfälle som mer kon!nuerligt. Ju ﬂer
som hjälps åt, desto mer ak!vitet blir det
på vår klubb. Du kanske har någon idé på
något ny" som vi kan göra på klubben?
Valberedningen kommer också snart a"
börja leta e er personer som kan tänka
sig a" si"a i styrelsen och de olika
sektorerna under nästa verksamhetsår.
Kan du tänka dig a" vara med eller vet
du någon annan som vill? Kontakta då
valberedningen med dina förslag.

Med risk för a" bli tja!g så påminner jag Vi ses på klubben!
om a" Linköpings Brukshundklubb är en
Anneli Henriksson
ideell förening och a" alla ak!viteter
som vi gör u+örs av medlemmar som vill
engagera sig i föreningen. Vi behöver
all!d ﬂer ak!va, så känner du a" du vill
hjälpa !ll med klubben och våra
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En härlig kurskväll i dimma ...
Agility,
banträning
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Hur tänker en domare? 1(3)
Vi träﬀar Helene Fogelberg som i snart
20 år varit engagerad inom klubbens
tävlingsverksamhet. I höst ska hon göra
sina prov och blir domare inom bruksgrenarna sök, spår och rapport. Vi
undrar nyﬁket ...
Vad inspirerar dig a utbilda dig?
Det är så väldigt roligt a" tävla och som
både ak!v tävlande och tävlingsledare/
funk!onär vet jag hur vik!gt det är a"
det ﬁnns duk!ga och engagerade
domare inom sporten. Det är ju en
bedömningssport och för a" det ska
kännas bra och roligt a" både tävla och
arrangera tävlingar är det väldigt vik!gt
a" vi har många bra domare.
Jag känner nu a" jag har många års
erfarenhet och därför känns det
inspirerande a" försöka bidra !ll a"
fortsä"a utveckla både mig själv och
klubbens/distriktets möjligheter a"
arrangera tävlingar genom a" utbilda
mig.

hjälpa !ll a" göra en bra tävling. De
tävlande ska känna a" jag som domare
är där för a" ge dem en rä"vis bedöming
av deras presta!on för dagen. Jag är inte
där för a" "sä"a dit dom" och hi"a fel.
Hur mycket påverkar omgivningen?
Det är vik!gt a" arbeta för a"
förhållandena ska vara lika för alla
ekipage. Det är inte bra om det plötsligt
blir ljud och störning som dyker upp för
bara e" ekipage. Det får man försöka
undvika men det är sällan några
problem.

Vad kan vara svårast a upptäcka vid
tävling?
Det är svårast a" hinna se allt som
händer under momenten på
lydnadsplan. Det händer väldigt mycket
under kort !d. Det gäller a" vara
extremt fokuserad och engagerad för a"
kunna göra en rä"vis bedömning av alla Hur tar du hänsyn ll störningar vid din
tävlingsekipage.
bedömning?
Om det skulle hända a" någon hund
Vad är utmärkande för en bra domare? smiter och kommer in på planen eller i
Det är jä"evik!gt a" vara påläst på
tävlingsområdet så får man såklart
reglerna. Jag tycker a" man ska vilja
avbryta, avstyra störningen och sedan
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Hur tänker en domare? Forts 2(3)
De tävlande ska känna att jag som
fortsä"a.
E er a" det nya
domare är där för att ge dem en
Generellt kan
spåret legat i 1,5 h
man säga a" ju
var det dags a"
rättvis bedöming av deras prestation
mer erfarna
avbryta lydnaden
för dagen. Jag är inte där för att
hundarna (och
som pågick och ge
förarna) är desto "sätta dit dom" och hitta fel.
hunden e" ny"
mindre bryr de
påsläpp. När
sig om vad som händer vid sidan av. De tävlanden återigen stod beredd och
erfarna blir med !den väldigt fokuserade skulle skicka iväg sin hund... då kommer
och koncentrerade på vad de ska göra så det e" äldre par promenerande rakt in i
de påverkas inte så mycket.
rutan och de har dessutom med sig sin
tama kanin i sele som sku%ar runt för
Men oerfarna hundar/förare påverkas
gla%a livet! Jaha, det vara bara a" be
lä"are och då avspeglas det i betyget.
om ursäkt igen och se !ll a" y"erligare
Normal störning (t ex hundar i publiken, e" reservspår ﬁck läggas.
oväntat ljud) är inte något som man kan Denna gång vågade jag inte chansa ─ jag
ta hänsyn !ll i bedömningen utan det
beordrade spårläggaren a" vakta
som ekipaget u+ör på planen är det som
är grund för betyget.

Roligaste tävlingsanekdoten?
Något rik!gt ovanligt hände när jag var
ny som tävlingsledare. Vi hade tävling i
elitspår och släppte på tävlingsekipagen
på sina spår.
När tävlanden stod vid påsläppspunkten
och precis skulle skicka iväg hunden
kommer en man springades tvärs
igenom rutan precis framför hunden.
Han stämplar en orienteringskontroll
strax bortanför rutan och vänder sedan
och springer rakt igenom rutan igen.
(Det var ingen tävling som pågick utan
bara någon som var ute och sprang på
trimkontroller). Vi ﬁck be om ursäkt och
låta den tävlande gå ifrån rutan och
vänta på e" ny" spår, e" reservspår.

upptagsrutan de 1,5h som spåret skulle
ligga så a" inga människor skulle komma
in. På tredje försöket kom fak!skt
ekipaget iväg och kom !llbaka inom rä"
!d och med alla spårpinnar :-)! Som sagt,
man kan aldrig veta vilka lus!ga
situa!oner som dyker upp — det gäller
bara a" vara beredd och försöka lösa
situa!onen så lugnt och bra som möjligt.
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Hur tänker en domare? Forts 3(3)
Hur har domarrollen förändrat din
egen träning och tävling?
Jag kan ju reglerna mycket bä"re nu
och förstår i detalj hur de används i
bedömningen. Man lär sig vilka
misstag och ”extra hjälp” som "kostar
mest". Jag kan avväga vad som är
mest vik!gt a" satsa på i min egen
träning för a" få så bra resultat som
möjligt Jag kanske inte kan/hinner
förbä"ra allt nu men jag vet vad som
lönar sig a" förbä"ra och vad jag kan
ha överseende med just nu.
Och slutligen Helene — vad kommer
a bli roligaste med a vara
domare?
Jag ser mest fram emot a" få vara
med och bidra !ll a" LBK kan
genomföra bra och rä"visa tävlingar
och a" sprida en posi!v anda kring
våra bruksprov. Förhoppningsvis
kommer jag också a" bidra !ll a" vi får
ﬂer tävlingsekipage och a" ﬂer
upptäcker hur fantas!skt roligt det är a"
tävla med sin hund :-)
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Resultat från vårens officiella tävlingar
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Om Höstens tävlingar se http://sbktavling.se/results
11 Maj Spår Appellklass
Förare

Hund

Klubb

Resultat

Ras

1.

Ann-Chris!ne Ring

Krösaskogens Viola

Linköpings BK

274p

Västgötaspets

2.

Chris!ne Sandgren

Wilse´s Next

Norrköpings BHK

243.75p

Tysk schäferhund

3.

Ulf Thornberg

Qbaz Bizzy

Linköpings BK

239.5p

Tysk schäferhund

11 Maj Lydnadsklass 1
Förare

Hund

Klubb

Resultat

Ras

1.

Susanne Svärm

Agildes Ready Steady Go

Nova Sco!a Duck
Tolling Retriever
Klubben

172p

Nova sco!a duck
tolling retriever

2.

Sandra Spector

Jomgarden´s Qwi"ra

Hultsfred BHK

160.5p

Berger des
pyrénées à face
rase

3.

Maria Eidenskog

Korpklons Silvertärna

Linköpings BK

135.5p

Labrador retriever

Förare

Hund

Klubb

Resultat

Ras

Annica Grönlund

Gemdales Xpected Xavier

Linköpings BK

391p

Collie, korthårig

Förare

Hund

Klubb

Resultat

Ras

1.

Catrin Fernholm

Havrevingens Daatje

Eksjö BK

507.5p

2.

krister wall

Andros Olivia

Norrköpings BHK

501.75p

Hollandse
herdershond
korthårig
Ro"weiler

3.

Maria Eidenskog

Korpklons Silvertärna

Linköpings BK

405.25p

Labrador retriever

Förare

Hund

Klubb

Resultat

Ras

1.

Linda Karlsson

Enduros Clicker

Norrköpings BHK

566p

Tysk schäferhund

2.

Synnöve Rask

Karmanjakas Hoﬀa

Visby BK

545.5p

Tervueren

17 Maj Sök
Lägre klass

1.

Högre klass

Elitklass
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Resultat från Vårens Officiella Tävlingar
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Om Höstens tävlingar se http://sbktavling.se/results
17 Maj Spår Elitklass
Förare

Hund

Klubb

Resultat

1.

Katrine Runesson

Mandylike´s Noblesse

Linköpings BK

565.25p

2.

Anne-Louise Eriksson

Barvatorp´s Qula

Nyköpings BK

554.25p

3.

Emma Bergh

Valltazz Zpike

Jönköping BHK

553.75p

Ras
Labrador
retriever
Tysk
schäferhund
Border collie

18 Maj Spår
Lägre spår
Förare

Hund

Klubb

Resultat

1.

Åke Karlsson

Örnnästets Piggelin

Sommenbygdens BK 482.75p

Tysk schäferhund

2.

DAVID JOHANSSON

Örnnästets Paxe

Sommenbygdens BK 433.25p

Tysk schäferhund

3.

Louise Friberg

Ojoys Dalwhinnie

Eskilstuna BK

Australian shepherd

346.25p

Ras

Högre spår
Förare

Hund

1.

Helene Fogelberg

2.
3.

Klubb

Resultat

Ras

Skeppartorps Crackling Flash Linköpings BK

517p

Flatcoated retriever

Marie Söderström

New Day´s Zick-Zack

Linköpings BK

475.75p

Jack russell terrier

Joakim Carlsson

Heratorpets Yessi

Vadstena BK

464.25p

Tysk schäferhund

3 Juni Lydnad
Lydnadsklass 1
Förare

Hund

Klubb

Resultat

Ras

1.

Julia Bäckström

Be´löfs Garbo

Linköpings HU

166p

Lancashire heeler

2.

Lina Mar!nsson

Bernerdalens Kilo

Finspång BHK

165p

Berner
sennenhund

3.

Emma Löfstedt Westrin

Thelook Revolu!on Keen

Linköpings BK

145p

Border collie

Lydnadsklass 2
Förare

Hund

Klubb

Resultat

Ras

1.

mats axelsson

Qbaz Bize"e

Linköpings BK

182.5p

Tysk schäferhund

2.

Susanne Svärm

Agildes Ready Steady Go

Linköpings BK

178.5p

Nova sco!a duck
tolling retriever

3.

Jeane"e Englund

Agdalavallarnas Joy

Linköpings BK

170.5p

Border collie
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Årets tävlingar på LBK

Hur anmäler man
sig ll tävling?
Anmälan !ll tävlingar
sker via SBKTävling
där du enkelt skapar
dig e" konto och
sedan anmäler dig.
Läs mer om de"a på
h"p://
www.sbktavling.se/
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Utbildningar
Instruktörsutbildning inom rallylydnad
Den 8 oktober startar en instruktörsutbildning för blivande rallylydnadsinstruktörer
på klubben. Sista datum för anmälan är 28 september.
Om du är intresserad och/eller har frågor kontakta utbildningssektorn via Sven
Komstadius (sven.komstadius@gmail.com) eller styrelsen via Anneli Henriksson
anneli.henriksson@idainfront.se.
Du bidrar med din !d och klubben står för
utbildningskostnaden.
Rallyinstruktörsutbildningen är på ca 60 studie!mmar
(á 45 minuter).
En grundmodul, som är e" av förkunskapskraven, är på ca
45 studie!mmar och kommer vid behov a" hållas före
rallyinstruktörsutbildningen drar igång.
För a" bli antagen !ll utbildningen ska kursdeltagaren ha
•

Rekommenderats av styrelsen i sin lokalklubb eller
distrikt

•

Genomgå" SBK:s Grundmodul eller kunna uppvisa
motsvarande kunskaper

•

God kännedom om ”Regler för rallylydnadstävlingar”

•

Tävlat med minst godkänt resultat i Fortsä"ningsklass

•

Gå" kurs/tränat i samtliga klasser

För a" få ut si" instruktörscer!ﬁkat måste du också ha gå" Studiefrämjandets L1utbildning. Denna kan du gå under eller e er utbildningen.

Välkommen med Din intresseanmälan!
Utbildningssektorn
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Event på klubben sedan sist 1(2)
Vårens städdag & vad stugsektorn hi at på
Årets stora projekt har varit a" byta ut altantaket som var rik!gt risigt. Det är nu på
plats så a" vi kan njuta av höstdagar under tak. Stort tack !ll Mats Axelsson, Daniel
Eideskog, Johan Karlsson och Lasse Hjertner för era insatser! Det som återstår är
a" måla konstruk!onen. Förhoppningsvis kan vi om vädret !llåter grundmåla allt på
städdagen 11 oktober och färdigmåla i vår.
Gräset har skö"s föredömligt under hela sommaren med både klippning och
trimning. Stort tack !ll Andreas Karlsson som lagt ner e" hästjobb på de"a!
Vi letar for+arande e er en bra värdig e erträdare !ll vår gamle trotjänare !ll
traktor, men ännu inget napp. Vi fortsä"er a" hålla ögonen öppna så a" vi
förhoppningsvis har en mer lä"körd traktor som ﬂer kan köra och därmed hjälpa !ll
med gräsklippning, mm.
Tyvärr ﬁck vi avslag på vår ansökan !ll Boverket om ekonomiskt stöd för a" bygga
en ramp upp !ll altanen. Vi !"ar dock på lite alterna!va lösningar som vi
förhoppningsvis kan genomföra under 2015.
Ser du något som är trasigt på vår anläggning, meddela mig på mail
johanna.boivie@stangastaden.se så vi får möjlighet a" ﬁxa det så snabbt det går.

Foton från några av höstens tävlingar. Läs och se mer på hemsidan.
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Event på klubben sedan sist 2(2)
Träningsdag/Krä5skiva 23 augus
En lördag i augus! hade vi träningsdag och krä skiva! E"
gäng åkte ut !ll kvarn och lade spår och körde sök och e"
gäng var kvar på klubben och körde lydnad. På kvällen
tändes grillen upp och själva krä skivan blev sedan som ICAreklamens, dvs en del åt korv, någon sallad och några åt
krä or.
Deltagarna var rejält hungriga så det blev mest fokus på mat
och prat även om några snapsvisor också ﬂikades in. Det var en härlig dag med
många skra". Evenemanget var en spontanak!vitet, en idé som poppade upp i e"
träningsgäng och sedan förverkligades.

Arken Zoos familjedag 30 augus
VI har omigen deltagit på Arken Zoos familjedag i Tornby. Ca 40 personer gjorde vår
!psrunda med allt från barnlä"a !ll utbildande hundfrågor och med informa!on
om våra bruksgrenar.
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Kommande event (web.sbklinkoping.com/events/)
Höstens städdag lördag 11 oktober
– kom och hjälp ll a hålla vår klubb ﬁn!
Välkommen a" vara med på höstens städdag. Två
gånger per år ordnar vi städdagar där medlemmar
hjälps åt med diverse ﬁx som städning, målning,
enklare repara!oner mm. Vi jobbar ca 10.00-14.00
och äter däre er !llsammans och umgås.
Hoppas a" vi ses då!
Mera informa!on kommer a" publiceras på webben. ”Gilla” gärna vår facebooksida så a" LBK-informa!on kommer automa!skt i di" eget facebookﬂöde.

Linköping anordnar SM i Agility juni 2015
Save this date! 26-28 juni nästa år arrangerar LBK !llsammans med Linköpings
Hundungdom agility-SM på Valla friidro"sarena. På tre dagar ska 300 hundar
springa så grästovorna ryker och vinnare ska utses i varje storleksklass, både lag och
individuellt. Kom och hjälp !ll, heja på och njut av Sveriges bästa agilityhundar!
Gå gärna in på h"p://agilitysm2015.se/ för a" följa planeringen och ta del av
informa!onen. Där kommer även ﬁnnas möjlighet a" anmäla sig som funk!onär !ll
denna far+yllda och spännande helg!
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Välkommen att vara med!
Vad vill du hjälpa ll med i din klubb?
Det är vi medlemmar som gör klubben! Visste du a" alla som engagerar sig i
klubben gör det helt ideellt?
Kursavgi er tex går helt och hållet !ll klubben. Våra fantas!ska instruktörer håller i
kurserna ideellt och duk!ga medlemmar ser !ll a" allt på klubben fungerar som
tänkt under träning, tävling och kurser.
Det är vi medlemmar som tränar och tävlar på klubben, som går kurser, har trevligt
i ﬁket, engagerar oss i styrelsen och i sektorerna: klipper gräs, ﬂy"ar hinder, är
funk!onärer, agerar ﬁguranter, skriver protokoll på tävlingar, bakar, handlar,
tvä"ar, städar och håller ordning på klubben så…

Välkommen a vara med!

Kontakta styrelsen eller sektorerna direkt (se kontaktuppgi er i infobladet och på
sbklinkoping.com) och berä"a vad du skulle tycka var roligt a" hjälpa !ll med.
Följande sektorer söker nästan all!d hjälpande händer:
•

Serveringssektorn (Ida Cronebäck) behöver o a hjälp med bemanning av
ﬁket under kurser och tävlingar. (Många av de mest engagerade tävlar
själva)

•

Trivselsektorn (Maud Nilsson) söker hjälp vid ak!viter.

•

Tävlingssektorn (Leif Nilsson) söker funk!onärer !ll tävlingar: spårläggare,
sökﬁguranter, protokollförare etc. (Många av de mest engagerade tävlar
själva)

•

Stugsektorn (Johanna Boivie) behöver o a hjälp med städning, gräsklippning,
målning och även större underhåll.

Välkommen a" höra av dig !ll sammankallande i respek!ve sektor.
Med gemensamma kra er gör vi klubben ännu bä"re!
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Linköpings Brukshundklubb ─ online
Hemsida ─ På nätet hi"ar du oss på www.sbklinkoping.com

Facebook ─ Sök på Linköpings Brukshundklubb. Klicka gärna på ”gilla”-knappen!

Tävlingsinforma on ─ För dig som tävlar kom ihåg a"
hålla koll på h p://sbktavling.se/

Informa on via e-post? Kom ihåg a" anmäla din e-postadress i SBKs
medlemsregister: h p://brukshundklubben.se/klubbar-medlemskap/mina-sidor/
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Kontaktuppgifter LBK 2014
Styrelsen
Ordförande

0709-349305

anneli@idainfront.se

Vice ordförande Lydia Benson

0734-405758

lydia85.benson@gmail.com

Sekreterare

Emma Kleinas

0736-002459

eksdr00@hotmail.com

Kassör

Ida Cronebäck

0735-459089

ida.croneback@gmail.com

Ledamot

Åsa Lund Sundström 0703-338371

isaasa@passagen.se

Lo"a Lans

0738-359788

lo"a.lans@gmail.com

Lise-Lo"e Halldén

0730-241713 liselo"ehallden@hotmail.com

Beatrice Jacobsson

0706-656482 beatrice.jacobsson@telia.com

Marie Söderström

0704-927205 dynamic_rehab@hotmail.com

Suppleant

Anneli Henriksson

Sektorsammankallande
Tävling

Leif Nilsson

0768-464400

Utbildning

Sven Komstadius
013-153592
sven.komstadius@bredband.net

Servering

Ida Cronebäck

Stug

Johanna Boivie
0760-468403
johanna.boivie@stangastaden.se

Tjänstehund

Andreas Karlsson

0705-660467

andreas-karlsson@spray.se

Trivsel

Maud Nilsson

0761-400251

maud.nilsson@advania.se

PR

Maria Yngwe

0707-171729

yngwe@yahoo.com

0735-459089

leif.etoo74@gmail.com

ida.croneback@gmail.com

Marianne Forsén
0702-754748
marianne.forsen@gmail.com
Kris!n Raukola

0703-014186

kris!n.raukola@gmail.com

Mer info om ovanstående personer ﬁnner du på hemsidan!
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SKOTTRÄNING

ÖPPETTIDER FIKET

Tider då det kan ske sko"räning
på klubben är:

Fiket är all!d öppet när vi har tävlingar!
Närmast i !den är helgen 20-21
september. För ﬂera datum se
sbktavling.se och sök på Linköping.

Måndagar
Torsdagar
Fredagar
Söndagar

17.30-18.15
11.00-12.00
17.00-18.00
12.00-13.00

Välkommen!

Dessutom är det söndagen 12
oktober examina!on för
bruksdomare (sko" kommer
a" förekomma under dagen)
och den 25 oktober är det
examina!on för
lydnadsdomare.

Parson Russeln Nick
Foto: Erik Claesson

