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Oktober 2014
GRATTIS Lena och Chilli!!

Andrea Hjelm bjöd på tidig lunch och
Chilli som hade legat hela vägen från
Eket(?!) fick en längre promenad.
Färden flöt på bra och när vi käkade
kvällsmat utanför Uppsala beslöt vi att
köra hela vägen till Sundsvall.
En röd liten stuga 30 meter från
Bottenhavet stod till vårt förfogande på
Fläsian camping. Underbart att krypa ner
i sängen den kvällen.

Ett stort grattis till Lena Pålsson och
Chilli som placerade sig på delad
sjundeplats vid årets SM i
rallylydnad! Detta var dessutom
ekipagets tredje SM på raken.
Så här beskriver Lena själv SMäventyret:
Här kommer en sammanfattning av vår
vecka i Sundsvall.
Början på veckan var sådär, när någon
bromsgrej på Passaten la av i helgen.
Fick beställa reservdelar genom internet
och nerverna kom i svaj när inte
leveransen dök upp på tisdagen. Vi
beslöt i alla fall att köra med vår
"skruttiga" Audi årsmodell -96 upp till
Sundsvall och den gamla skorven
transporterade oss utan problem oss
över 210 mil denna vecka. Planen var att
köra tidigt i veckan, för att Chilli som
aldrig ligger ner i bilen under resor
skulle hinna ta igen sig.
Onsdag morgon gav vi oss av tidigt,
lämnade av Freja hos mina föräldrar i
Eket och fortsatte till Linköping där

2 dopp i havet har vi hunnit med, det var
KALLT, max 14 grader.
Fredag var det så äntligen invigning av
SM. Eftermiddagen började med något
gott att dricka hos Ingegerd och Lasse
som hade kört från Ljungbyhed med
husbilen för att titta på SM.
Rallylydnadstävlingar måste vara det
trevligaste arrangemang som finns. Alla
hälsar på och kramar varandra, inte ett
hundbråk någonstans. Lyckönskningar i
långa rader från med-/mottävlande.
Drillflickor gick i täten för paraden när vi
tågade in på ett långt led på Sundsvalls
brukshundklubb. Invigningstalarna var
många, solen sken och så äntligen var
det lottning av lördagens startordning,
jag hade önskan om ett startnummer
mellan 10 och 20 och när jag äntligen
drog upp min nummerlapp ur påsen stod
det 10 på den och detta SM kunde inte
börjat bättre.
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och förare. Lycka till! Den andra skrev:
Jättehärlig energi i ekipaget. Lycka till,
hoppas vi ses imorgon.

Efter detta var det dags för kamratfesten,
tacobuffé och två väldigt begåvade
musiker som underhöll oss. Det blev en
tidig kväll för vår del, eftersom vi skulle
vara på tävlingsplatsen halv åtta nästa
morgon. Solen lös över oss alla på
lördagsmorgonen, banan var ganska lätt
att memorera även för mig. Värmde upp
Chllii ganska tidigt och det var nog tur.
Övertaggad hund som kastade med
apportbocken omkring sig, studsade
omkring och fattade ingenting. Efter ett
längre träningspass fick hon ligga till sig
i bilen men jag gick på banvandring och
kollade på de första startande. När jag
plockade ut henne igen var det som en
ny hund, fokuserad och arbetsvillig. När
vi gick på banan var känslan bara WOW
vilken hund jag har och det visade sig
även på resultatet. 195 poäng av 200
möjliga. Tårarna var i ögonen när jag
passerade målskylten och när vi stod i
honnören fick jag knäppa ihop
händerna, för att jag inte av ren glädje
skulle klappa Chilli. Känslan när man ser
sig själv överst på resultatlistan på ett SM
är bara så COOL. Nåväl, det varade bara
ett tag sen ramlade vi ner till en delad
12:e plats efter avslutad kvaltävling. Vi
fick våra protokoll när tävlingen var slut
och jag fick detta omdömet i
helhetsintrycket av en av domarna: så
här ska ett rallyekipage se 'ut! Perfekt
backa 3 steg och glädje från både hund

Tårar var det gott om denna lördag,
både lyckotårar och tårar av besvikelse
när man såg sina vänner som inte hade
det ultimata flytet denna dag.
Kvällen stora begivenhet var banketten.
Norrländska favoriter stod på menyn och
vilken mat dom hade kockat ihop!
Förrätt: Toast Skagen med räkor, dill och
lök. Varmrätt: Biff a la Lena - biff som fått
koka sig mör i en gudomlig kantarelloch messmörssås, serverades med
rönnbärsgelé och pressad potatis.
Efterrätt: givetvis vaniljglass med varma
hjortron. Mycket gott och underbara och
intressanta diskussioner vid bordet då vi
hamnade bredvid delar av SBK:s
rallygrupp, en trevlig man vid namn
Lasse från SBKs styrelse och Ingegerd.
En av mina med tävlande som tyvärr inte
gick vidare till finalen kom fram till mig
och berättade hur bra hon tyckte vi var
och att hon hade mig som förebild.
Snacka om att självförtroendet fick sig en
enorm puff denna underbara lördag!
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På söndagen packade vi ner alla våra
prylar i bilen och städade ur stugan
innan vi begav oss till
brukshundklubben. Omvänd
startordning efter gårdagens resultat och
jag fick återigen startnummer 10. Ett gott
tecken eller? Vad kan jag säga om
söndagens runda… Underbara hund,
ganska taggad dock och det resulterade
i ett rejält islag i en skylt som kostade oss
6 poäng. Spänning in i det sista innan det
visade sig att Emelie och Vincent (från
Helsingborg) tog guldet och Team
Kallerina (fjolårets segrare) kämpade sig
till bronset. Underbart att se dem på
pallen. Vi slutade på delad 7:e plats med
våra 190 poäng för dagen vilket ledde till
385 poäng totalt. Jag är så lycklig över
min fina hund och vårt samarbete.
Hemresa i ösregn, köer genom
Stockholm. Efter 60 mil stannade vi
återigen hos Andrea och intog hennes
lägenhet medan hon fick sova hos Georg
(de såg inte alltför missnöjda ut). Frukost
med nybakade frallor och mysigt
sällskap, vi rullade ut ur Linköping vid
halv-elva-tiden. Dagen efter resan var
jag ledig för att bara njuta av alla fina
minnen från detta Rallylydnads-SM 2014.
Lena Pålsson (foto: Micke Pålsson)

Medlemsmöte och RACET
Den 5 oktober kl. 14 är det dags för
medlemsmöte och efter mötet det
årliga Racet, klubbens snabbaste
hund. Se bifogad kallelse/inbjudan!
Obs – vill du vara med och äta efteråt,
anmäl dig senast 2 oktober!
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Promenader under hösten
En gång i månaden kommer det att
bli gemensamma promenader under
hösten. Dessa är öppna även för ickemedlemmar, så ta gärna med
grannar, släktingar, arbetskamrater...
Nästa gång är den 19 oktober Mer
info finns på hemsidan!
Ny policy för Svenska
Brukshundklubben –
hundhållning och relation
vid uppfostran, utbildning
och träning
Policyn som antogs av Svenska
Brukshundklubbens förbundsstyrelse
30 august gäller för alla medlemmar i
organisationen! Läs den på:
http://www.brukshundklubben.se/D
ocuments/1_startdelen/7_om_oss/7_
Styrdokument/Svenska%20Brukshun
dklubbens%20policy%20för%20hun
dhållning%20och%20vår%20relation
%20till%20hunden%20vid%20uppfo
stran,%20utbildning%20och%20träni
ng%20140830.pdf
Håll dig informerad genom
hemsidan
Du vet väl att klubben har en
hemsida med adressen:
www.soderasensbk.se
Där hittar du aktuell information om
aktiviteter på klubben som möten,
kurser, månadstävlingar och annat!
Vi finns också på Facebook:

www.facebook.com/soderasensbk
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Klubbjackor
Det är nu två år sedan vi beställda
klubbjackor senast och under den
tiden har det hunnit komma nya
medlemmar och någon kanske har
lyckats slita ut sin jacka? Vi kommer
att ta upp beställningar nu under
hösten, sedan är det leveranstid på
ca 2 månader eftersom jackorna sys
upp på beställning. Priser m.m. finns
på hemsidan. Vi behöver ha 10
beställningar för att vår leverantör
ska starta produktionen. Vi närmar
oss nu beställning, så är du
intresserad är det hög tid att anmäla
sig (lista finns i klubbstugan)! Mer
info (priser, bilder m.m) finns på
hemsidan under “Aktuellt”.
Aktuella kurser
Det har förekommit önskemål om en
klickerkurs, och det finns planer på
att arrangera en sådan, mer info finns
på hemsidan! Dock behövs det fler
intresserade för att vi ska kunna
genomföra detta, så anmäl ditt
intresse NU om du är nyfiken på
klickerträning!
Pågående kurser

 Valpkurs (startar löpande)
 Slyngelkurs (allmänlydnad för
hundar över 6 månader)
 Lydnadsklass I-kurs
 Rallylydnad nybörjarkurs
 Tävlingslydnadskurs (med
extern instruktör)
 Nybörjarkurs agility
Kurser som startar i oktober:

 Spårkurs

[År]

Vi försöker att möta de önskemål som
medlemmarna har om kurser, så
anmäl dig om du är intresserad av att
gå kurs!
Kursanmälan görs till Majvi på tel
042-50332 (dagtid) eller 0435-442035
(kvällstid). Det finns
också ett enkelt
formulär på
hemsidan där man
kan skicka in sina
uppgifter och anmäla
intresse för kurs.
Öppet hus/fri träning
torsdagar
 ALLA medlemmar är välkomna
till klubben på torsdagarna, då
det är fritt för träning. (Under
hösten kommer en
nybörjarkurs i rallylydnad att
pågå på torsdagarna, men det
finns ändå utrymme för “fri
träning”)
 Tänk på att visa hänsyn till
varandra, så att du inte stör
någon annans träning.
 Alla medlemmar är givetvis
välkomna till klubben även
andra dagar i veckan, en del
av lilla planen (närmast
parkeringen) ska alltid vara
tillgänglig för egen träning
även när det är kurser som
pågår.
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Anmälan kl. 18-18.20, lottning kl.
18.30. Vill man tävla elitklass lydnad
vill vi ha anmälan i förväg, läs mer på
hemsidan! Kostnad: 30 kr för
Söderåsen-medlem, 50 kr för
medlem i annan klubb. Detta är sista
chansen för i år, sedan tar vi
vinteruppehåll.

Höstens tävlingar
Under hösten arrangerar klubben
tävlingar i olika grenar, och som
vanligt behövs det funktionärer. Det
finns alltid något som du kan hjälpa
till med, även om du inte har någon
funktionärsvana sedan tidigare.
Tack till funktionärerna på
söktävlingen 7/9!
Rallylydnad, nybörjaroch fortsättningsklass
8/11
Lydnad, alla klasser
9/11
Appell, spår, sök, rapport
Är du intresserad av att ställa upp
som funktionär, skicka ett mail till
klubbens adress så förmedlar vi
kontakten med ansvariga för de olika
tävlingarna, eller skriv upp dig på
listan i klubbstugan! Att vara
funktionär på tävling är ett bra sätt att
lära sig mer om de olika
hundsporterna. Har du svårt att binda
upp dig för en hel- eller halvdag,
kom och titta en stund!
3/10

Månads-/klubbtävlingar
Passa på att träningstävla på
klubbens månadstävlingar! I
lydnad/brukslydnad/rallylydnad
är nästa tillfälle den 30 oktober.

I agility har vi 4 klubbtävlingar
under året, 2 på våren och 2 på
hösten. Dessa ligger till grund för
klubbmästerskapet, förutom att det är
ett bra tillfälle att träningstävla. Årets
sista deltävling hölls den 18
september och klubbmästare 2014
är:
Large: Allan Eriksson & Jas
Medium: Bibbi Berglund & Lazer
Small: Lena Johansson & Pixy
Mailadress i
medlemsregistret
Läser du detta nyhetsbrev på
hemsidan? Nyhetsbrevet skickas ut
varje månad per mail till alla
medlemmar som har mailadress
inlagd i medlemsregistret. Du kan
själv lägga till/uppdatera dina
uppgifter genom att gå in på ”Mina
sidor” på Svenska
Brukshundklubbens hemsida:
http://www.brukshundklubben.se/kl
ubbar-medlemskap/mina-sidor/

Hösten är här …
Nu har kvällarna blivit mörkare igen
och det är dags att plocka fram
reflexerna! Syns du inte – så finns du
inte!
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beroende av deras välvilja för att ha
marker att träna på!
Klubben har tillgång till marker i
Klåveröd, Vedby och Finstorp på
torsdagar samt lördagar eller
söndagar enligt särskilt schema, samt
i Broröd på söndagarna efter
överenskommelse. Dessa marker
bokas genom Karin Sundblad, 0707340826
Halloween-promenad
Vi upprepar förra årets
kvällspromenad, i år på rätt dag.
Halloween infaller ju egentligen alltid
den 31 oktober, som i år är en
fredag. Vi samlas vid klubben kl.
18.00 och tar en promenad i
närområdet (ca 45 min – 1 timme),
efter det blir det hemlagad pizza för
dem som vill (obs, föranmälan för att
äta)! Pris utdelas till bästa Halloweenkostym (frivilligt, man måste inte klä
ut sig). Kom ihåg reflexer och panneller ficklampa så att vi ser och syns i
mörkret! För mer info – kolla
hemsidan!
Träningsmarker för
spår/sök
Vi får aldrig träna spår eller sök i
grupp (3 eller fler) utan att ha
tillstånd. Även när man tränar enskilt
eller bara är två, är det bra att veta att
det är okej med markägare och
jakträttsinnehavare.
Nu när jaktsäsongen börjar är det
extra viktigt att vi inte bara dånar ut i
skog och mark med hundarna, det är
så lätt hänt att det blir konflikt med
markägare och jägare, och vi är

Visa respekt för vår
omgivning
Det är viktigt att vi alla respekterar
att området vid Herrevadskloster
numera är ett naturreservat där
hundar ska hållas kopplade. Detta
inkluderar även hagen bredvid
klubben, där vi t.ex. brukar ha
parkering i samband med större
tävlingar och rastar våra hundar i
samband med kurser och träningar.
Låt oss alla respektera detta!
Vandringspriser
Det finns ett antal olika
vandringspriser som delas ut till
framgångsrika tävlingsekipage på
årsmötet. Agility, appell, spår, sök,
lydnad, rallylydnad, utställning,
allround-ekipage – bara för att nämna
några… Vi har nu samlat alla statuter
för dessa vandringspriser på
hemsidan – kolla in under Tävlingar –
Vandringspriser! Lämna in dina
resultat senast den 31 december! (I
flera av regelverken står det att
resultat ska vara inlämnat senast 14
dagar efter tävling, men har någon
missat detta finns möjlighet till
dispens!)
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”Klubben” – vem är det??
Söderåsens BK är en ideell förening
och ”klubben” är alla vi som är
medlemmar! Utan insatser från
medlemmarna så blir det inga kurser,
inga tävlingar, inget gräs klippt...
Alla kan göra något litet, ju fler som
delar på jobben, desto lättare blir
det! Kanske kan just du bidra på
något sätt till verksamheten, till
exempel hjälpa till i köket på någon
tävling eller städa klubbstugan någon
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gång om året? Det finns en lista i
klubbstugan att skriva upp sig på om
man kan tänka sig att städa stugan
någon gång! Vi behöver också
funktionärer till tävlingar, hjälp med
gräsklippning... Man behöver inte
göra saker varje dag eller varje
vecka, men en liten insats ibland är
värd mycket för vår klubb.
Skicka ett mail till
soderasensbk@telia.com så ser vi till
att rätt person kontaktar dig.

Stöd klubben – teckna Klubbenergi hos Kraftringen!
Om du tecknar elavtal med Kraftringen så kan du välja ”Klubbenergi” som tillval.
Kraftringen stöttar då den klubb du väljer (Söderåsens BK, så klart) med 100 kr. Utan att det
kostar DIG något extra! Läs mer på http://www.kraftringen.se/Privat/El/Avtalsformer/Varatillval/Klubbenergi/

Stöd våra
samarbetspartners/sponsorer!
Olssons Vapenverkstad &
Hundshop, Klippan
15% medlemsrabatt på hundtillbehör (EJ
foder)

Vi önskar alla
medlemmar
välkomna till
klubben på
kurser och andra
aktiviteter under
hösten!

