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KOMMANDE ARRANGEMANG 

 

Sista torsdagsträningen för i år 17/12 klubben bjuder på  våfflor 
 
Torsdagsträningen startar ingen den  28/1-2016 
 
Årsmöte den  7/2 2016 
 
Glöm inte att anmäla eratävlingsresultat till klubbens tävlingsbarometer senast 
 den 31/12-2015 till Anna Jönsson på 29jnsson@telia.com 
 
 
MBK har startat en ny facebook sida för våra medlemmar.  
Se länken på hemsidan. 



 

Naturens Dag i Örnafälla 
 

Den 13 september var klubben inbjuden till Naturens Dag i Örnafälla. Naturens dag 

arrangeras varje år på olika håll i landet och har som huvudsyfte att lyfta fram före-

ningslivets arbete och insatser för natur, miljö och kultur- och friluftsliv i kommunen. 

Ett annat syfte är att öka kunskapen om naturen, visa upp naturområde och inspirera 

till fysisk aktivitet, friluftsliv och naturhänsyn. 

 

Skulle tro att ingen av oss från klubben hade så stor kunskap om detta när vi tackade 

ja och letade oss ut på skogsvägarna utanför Markaryd, inte en skylt någonstans som 

visade vägen men eftersom det är Rosaleens hemtrakter så hade vi fått vägbeskriv-

ning. Det går nog inte att beskriva vår förvåning när Anders Hanssons gård dök upp 

och gården var full av bilar och människor och fullt av aktiviteter. Loppis i ett par av 

husen, kaffe och våffelförsäljning, tipspromenad och utställning av gamla bilar och mc 

var bara en del av arrangemanget. Blommor i massor och utöver detta kunde man gå 

och titta på lamadjur där ägarna visade vad man kunde göra av deras ull, både tovat 

och stickat, fågelklubben var där, rökeri med godsaker som gjordes och såldes, får och 

jättefina olika fårfällar och mycket mycket mer. 

 

Vi från klubben hade vårt bord och broschyrer och folk kom fram med sina nyfikna 

frågor och det kändes riktigt bra att vara där och göra reklam för vår jättefina klubb. Vi 

visade upp lite rallylydnad och lydnad men framförallt var det roligt att visa våra fina 

hundar och hur väl de skötte sig bland mycket folk och i en miljö de inte är vana vid. 

Efter några timmar kom regnet och vi packade oss hem nöjda och glada att ha fått 

vara en del av denna dagen! Tack Markaryds kommun och Örnafälla byalag för inbju-

dan! 

 

Anette 
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Föreläsning på klubben 
 
 
I samband med medlemsmötet den 18 oktober hade klubben bjudit in 
Ulrika Bevreus från Bevreus Hundskola att föreläsa. 
Ämnet var beteende och vardagsproblem. 
Ulrika tog upp vad som menas med beteende ex vad som var  beteende-
problem eller problembeteende.  
Vilka beteende som hundägaren kan påverka och styra och lite hur vi såg 
på, när ett beteende övergår till ett problem. Hon tog upp en del om 
positiv/negativ förstärkning samt positiv/negativ bestraffning. 
Vilka vanliga problem hundägare ofta har, som ex hundmöte. Att olika 
hundägare har olika syn på vad som är ett problem eller inte. Några ac-
cepterar hoppiga hundar och anser det ej vara ett problem medan någon 
annan inte tycker det är ok eller om det handlar om att skälla etc.  
Hon tog även upp en del kring att förändra beteende och hur viktigt det 
var att arbeta under hundens tröskelvärde.  
Det var en blandad skara åhörare, några nyare i gamet och några som 
varit med längre.  
Föreläsningen var lyckad och Ulrika var fängslande att lyssna på. 
 
Monica Lindén 
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Grättis till ällä finä tä vlingsresultät och  
lyckä till pä  kommände tä vlingär 

Rallylydnand 

Nybörjare 

Fortsättning 

 

Agility 

HO 1La/Lb 
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Förare Hund Arr klubb Datum Resultat 

Pia Augustsson Meva  •  Missnutt´s Crystal Meva  Älmhult 150905 98 

Pia Augustsson Meva  •  Missnutt´s Crystal Meva  Halmstad 150829 72 

Rasmus Augustsson Axi  •  Missnutt´s For Ever Axi Lomma 151115 59 

Rasmus Augustsson Axi  •  Missnutt´s For Ever Axi Halstad 150829 58 

Rasmus Augustsson Axi  •  Missnutt´s For Ever Axi Älmhult 150905 40 

Svante Augustsson Sally  •  Missnutt´s Sweet Sall Halmstad 150829 38 

Svante Augustsson Sally  •  Missnutt´s Sweet Sall Älmhult 150905 56 

Förare Hund Arr klubb Datum Resultat 

Emmy Nilsson molltaz  •  Lönnbackens Flaming Parrot  Lomma 151115 57 

Emmy Nilsson Blue  •  Missnutt´s Beautiful Blue  Lomma 151115 63 

Anneli Ryden Nikita  •  Best-Friend Älmhult 150905 93 

Svante Augustsson Julia  •  Pochahonta Lomma 151115 66 

Svante Augustsson Julia  •  Pochahonta Halmstad 151017 79 

Svante Augustsson Julia  •  Pochahonta Älmhult 150905 80 

Svante Augustsson Julia  •  Pochahonta Halmstad 150829 63 

     

     

Tä vlings resultät 

Förare Hund Arr klubb Datum Resultat 

Rasmus Augustsson Axi  •  Missnutt´s For Ever Axi Halmstad 151017 Disk 

Rasmus Augustsson Axi  •  Missnutt´s For Ever Axi Halmstad 151017 Disk 

     

     

     

     

     

http://sbktavling.se/dogs/30031890
http://sbktavling.se/dogs/30031890
http://sbktavling.se/dogs/30030962
http://sbktavling.se/dogs/30030961
http://sbktavling.se/dogs/30039113
http://sbktavling.se/dogs/30025506
http://sbktavling.se/dogs/30025506
http://sbktavling.se/dogs/30025506
http://sbktavling.se/dogs/30025506
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Tävlingslydnand 

Lydnads 1 

Lydnads 2 

Sök 

Appell 

Spår 

Appell 

 

 

Retrieverjaktprov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förare Hund Arr klubb Datum Resultat 

AlicePersson Vega  •  Sökskogens Vega Av Isfolket Ljungby 150927 168,5 

Monica Linden Spira  •  KORAD LP1 TrÉsor De Brie Mizz La Motte Noir M Sv Briardklubben 150829 163 

AlicePersson Lupi Oskarshamn 150815 82 

AlicePersson Lupi Ängeholm 150927 38 

Lisa Nilsson Bax Göinge Broby 151101 51 

Monica Linden Spira  •  KORAD LP1 TrÉsor De Brie Mizz La Motte Noir M 

Briardklubben 
Tånga Hed  150830 163 

Karin Arvidsson Effie  •  RLD F Ayers Eager Blue Effie  Laholm 150823 161,5 

Karin Arvidsson Effie  •  RLD F Ayers Eager Blue Effie  Höör 150906 131 

Karin Arvidsson Effie  •  RLD F Ayers Eager Blue Effie  Hörby 150913 157,5 

Karin Arvidsson Effie  •  RLD F Ayers Eager Blue Effie  Göinge Broby 151004 163 

     

Förare Hund Arr klubb Datum Resultat 

Monica Linden Spira  •  KORAD LP1 TrÉsor De Brie Mizz La Motte Noir M Växjö 151128 167 

Monica Linden Spira  •  KORAD LP1 TrÉsor De Brie Mizz La Motte Noir M Växjö 15127 131 

     

Förare Hund Arr klubb Datum Resultat 

Camilla Idee Allan  •  Villa Rosas Verrac Ängelholm 150906 265,5 

Förare Hund Arr klubb Datum Resultat 

AlicePersson Vega  •  Sökskogens Vega Av Isfolket Växjö  151011 153,5 

AlicePersson Vega  •  Sökskogens Vega Av Isfolket Osby 151025 210 

Karin Arvidsson Effie  •  RLD F Ayers Eager Blue Effie  Tollarp 150920 229,5 

Förare Hund Arr klubb Datum Resultat 

Magret Bengtsson Tess •  Havtornets Tempranillo 
Golden retrieverklub-
ben 150725 1:a pris 

Magret Bengtsson Tess •  Havtornets Tempranillo SSRK Södra 151010 3:e pris 

http://sbktavling.se/dogs/30026611
http://sbktavling.se/dogs/30029968
http://sbktavling.se/dogs/30026611
http://sbktavling.se/dogs/30026611
http://sbktavling.se/dogs/30029968
http://sbktavling.se/dogs/30018184
http://sbktavling.se/dogs/30018184
http://sbktavling.se/dogs/30018184
http://sbktavling.se/dogs/30018184
http://sbktavling.se/dogs/30029968
http://sbktavling.se/dogs/30029968
http://sbktavling.se/dogs/30031397
http://sbktavling.se/dogs/30026611
http://sbktavling.se/dogs/30026611
http://sbktavling.se/dogs/30018184
http://sbktavling.se/dogs/30025960
http://sbktavling.se/dogs/30025960
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Förare Hund Arr klubb Datum Resultat 

Karin Arvidsson 

                                                                                                                        
Ayers Eager Blue Effie  Danmark  

Dansk                          
Utställningschampion  

Monica Linden 

Berger La Motte´s Magica Czarna NORD CH,  CIE, NO UCH, FI UCH, DK 
UCH,  WW –14,  EU W- 15, FRA SEL-14, SWE SEL-13, CPH  Briardklubben Örvik 150711 EXC 3:a KK 

Monica Linden 

Berger La Motte´s Magica Czarna NORD CH,  CIE, NO UCH, FI UCH, DK 
UCH,  WW –14,  EU W- 15, FRA SEL-14, SWE SEL-13, CPH  

Briardklubben Tånga 
Hed 150830 EXC CK 4:a Bästa Tik 

Monica Linden 

Berger La Motte´s Magica Czarna NORD CH,  CIE, NO UCH, FI UCH, DK 
UCH,  WW –14,  EU W- 15, FRA SEL-14, SWE SEL-13, CPH  

European Dog Show 
Norge    150906 

ECX CK CERT CACIB BIM 
European Winner –15 
Norsk Champion 

Monica Linden 

Berger La Motte´s Magica Czarna NORD CH,  CIE, NO UCH, FI UCH, DK 
UCH,  WW –14,  EU W- 15, FRA SEL-14, SWE SEL-13, CPH  Lund    150920 EXC CK BIR 

Monica Linden 
Tresór De Brie Mizz La Motte NOIR MG  

Briardklubben Tånga 
Hed  150830 

KORAD LP1 EXC CK 1:a 
KK  

Utställning 

 
Spira & jag på BPH.  
Av en tillfällighet, fick jag en plats på ett BPH i Örkelljunga den 1 september. 
BPH är Beteende och personlighets beskrivning hund. SKK´s nya mentalbeskrivning sen 2012, utformad att 
passa alla hundar oavsett ras. 
Att jag passade på att göra BPH var mest för att testa hur det var i förhållande till MH samt att jag som kursle-
dare på vår brukshundsklubb kan informera lite mer om vad detta är, handlar om och hur det fungerar. Dem 
flesta som har bruksras, gör väl MH antar jag, men man är välkommen att göra BPH oavsett.  
Jag bestämde mig för att gå med Spira, Trésor De Brie Mizz La Motte. Hon har ju tidigare gjort både MH samt 
Korning och jag vet/visste ganska väl, vad jag har i snöret med den lilla "duracellan" som hon så fint blivit döpt 
till på någon kurs vi gått. 
   Precis som med MH, skulle först hundens chip kollas och efter det började testet med att se hur hunden fun-
gerar med främmande människor. Spira bedömdes som trygg i detta men var inte överdrivet glad i personerna 
som stod på led. Dem som känner min Spira vet att hon egentligen är väldigt social och glad för människor 
men för att vara ärlig har jag ju tränat väldigt mycket med att inne på en "plan" ska man bara ha roligt med 
matte. Det var inga som helst problem att följa med testledaren men när han släppte henne, var det ju ändå 
matte som gällde på direkten. Precis som jag vill ha henne och precis vad jag förväntade mig. 



7 

 
  Vi fick gå vidare och skulle ställa oss på deras markering, som för dagen bestod av en tegelsten. Då var Spira i 
sitt härliga träningsmod och var helt säker på att hon skulle börja bjuda på något för att få belöning. Vilket re-
sulterade i att hon genast klev upp på stenen för hon var alldeles stensäker på att detta var en target, som man 
skulle trampa på eller träna bakdelskontroll på. Lite skratt blev det från personerna som gick med och beskriva-
ren frågade om den här hunden var klickertränad. Och ja, det kunde vi ju inte sticka under stol med. 
Testledaren och figuranten talade sins emellan om att konen dem hade tänkt använda kanske ändå hade varit 
ett bättre alternativ och inte så mycket störning som dem trott. Genom hela testet och förflyttningar till marke-
ringsstenarna provade Spira varje gång, om ett tramp skulle leda till att leksaken kom fram. 
  Föremålslek hette ett moment och det där tyckte Spira var det bästa för dagen. Testledaren tyckte det lika 
kul, hon drog och han drog och beskrivaren sa efteråt att hon hade tänkt säga till att han skulle stå still, men 
hon tyckte det var så kul att se en så kampglad hund och hade redan gjort sin bedömning att hon lät Sören och 
Spira hålla på en stund. Frågan är väl egentligen om han hade kunnat stå still för den där lilla "kamphunden" 
kan minsann dra rätt rejält. Bedömningen på detta blev ju full pott med energisk och lekfull. 
   Matintresset skulle också bedömas. 3 burkar uppställda, en på rätt håll med köttbulle i, en upp och nervänd 
med köttbulle under och en med ett fastskruvat lock. Hon krafsade, bet och försökte nästan med kroppstyng-
den flytta burken.  
   Överraskningsmoment med en "pappgubbe" som restes upp samt ett med skrammel. Hon bedömdes med 
rätt nyfiken, trygg men helt utan aggression.  
Moment med närmande person. Här bedömde man om hunden är glad i främmande människor, ingen ag-
gression samt trygghet. Spira brydde sig inte ett dugg om gubben i slokhatt när han var längre ifrån, sen tittade 
hon lite nyfiket på honom när han kom närmare men som sagt hon tyckte nog mest det var trist att det inte 
hände något alls för vi stod ju bara där och gjorde ingenting. Det var mer som att - Jaha där kommer en gubbe 
liksom men han hade ju inget direkt att erbjuda så då var han inte så intressant. Han stannade, vi gick fram och 
hälsade och DÅ var han plötsligt en kul prick för det luktade köttbulle från hans byxficka och så var det igång 
med den där briardgrejen ni vet, att köra in huvudet mellan benen på honom och sen ett himla fjäskande för 
att få en smakbit från den där köttbullefickan. Det blev väl ganska samma bedömning här, lagom intresserad, 
inga aggressioner alls och fullt trygg. 
   Underlag skulle vi också testa. Vi gick över korrigerad plast. Inga konstigheter. Där du går matte, där går jag, 
sa Spira. Man bedömde tryggheten i detta moment. Fullt trygg blev betyget.  
   Sista momentet var skott. Man gick framåt och så sköt dem ett skott. Hon stannade till, tittade och så gick vi 
vidare. Sen skulle vi kampa igen och det är ju Spiras favoritsyssla och som vanligt gick hon All In och visade att 
detta är det bästa och roligaste i hela världen.  
   Efter fick vi prata med beskrivaren. Hon förklarade dem olika momentens bedömningar och sen generellt, att 
hon bedömde Spira som en mycket positiv, mycket energisk och trygg hund utan några som helst aggressioner 
och att Spira var den bästa hund som hon bedömt i BPH någon gång. Det var ju ett bra och hedrande betyg för 
min lilla "duracella" tyckte jag. Hon genomgick detta prov precis som jag hade förväntat mig och det fanns inte 
några direkta överraskningar. Hon är helt enkelt den hund som jag tror hon är.  
   Det är inte så många briarder som gjort BPH än, men jag skulle tro att det trots allt handlar om att en hel del 
gör MH istället och har man gjort det så är man nog nöjd och känner inte att man behöver göra detta test 
också.  
Man får protokollet med hem och kan också köpa sin lilla BPH rosett om man vill och ett diagram ligger på 
avelsdata om man vill titta på det och se hur det ser ut i förhållande till andra briarder. Men som sagt ännu är 
det få som gjort detta test.  
  Vi hade en jättetrevlig stund i Örkelljunga helt enkelt och jag är återigen oerhört stolt över min Spira. Hon är 
helt enkelt är en toppenhund mentalt, fantastiskt roligt, glad och alldeles underbar liten tjej som jag är mycket 
stolt över.  
Monica Lindén & ”DuracellaSpira”    
 
    



Aktiviteter som värit pä  klubben 

 

Stug & plan 

 
Vi har under sommar och höst gjort ett stort jobb på klubben. 
Vi har målat stugor, staket och stegar.  
Nya grindar har satts upp.  
Ett fönster har vi bytt ut och toaletten har renoverats.  
Staket har satts upp till aktivitetsrutan som skall byggas och 
vi har röjt upp och städat förråd mm. T 
ill våren tar vi nya tag och då skall bl.a. de nya hängrännorna 
sättas upp.  
Vi har det väldigt trevligt och roligt på våra arbetsdagar och 
hoppas att så många som möjligt vill komma och hjälpa till 
att ta hand om och bevara vårt fina klubbområde.  
 

 

 

Kurser 

 

I höst  har klubben haft 

2 Allmän valpkurs /Grundkurs 

1 Fortsättningskurs 

1 Lydnadskurs 

1 Spårkurs 

1 Rally nybörjarkurs 

1Rally fortsättningskurs 

 

Glöm inte  att anmäla er till vårens kurser 
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KM 11/10-2015 
 
Årets KM hölls den 11 oktober på klubben. 
På plats var ca 25 åskådare och ekipage. Köket serverade Kaffe äppelkaka 
och korv. 
Carola Krüger dömde lydnad och bruks och Anna-Carin Olsson dömde rally 
och skrivare var Maria Eliasson.  
Blomstergården sponsrade med blommor till domare och skrivare 
 
Vi hade startande ekipage enligt följande- 
6 ekipage i Lydnadsklass 1 
1 ekipage i appell 
1 ekipage i lägre 
1 ekipage i elit 
3 ekipage i rally nybörjare 
3 ekipage i rally fortsättning 
1 ekipage i rally avancerad  
 
Resultat 
Lydnadsklass  
1:a Lisa Nilsson med Jeff 
2:aTina Norén Örqvist med Simson 
3:a Maria Snygh med Zelda 
4:a Maria Snygh med Zassi 
5:a Lina Constantini med Ozzy 
6:a Malin Bennäs med Viggo 
 
Brukslydnad 
1:a Mia Sandklef med Zkryta 
2:a Karin Arvidsson med Effie 
3:a Mia Sandklef med Saga 
 
Rallylydnad  
1:a Lisa Nilsson med Bax 
2:a Lena Lindqvist med Kevin 
3:a Lena Lindqvist med Eddie 
4:a Anna Nielsen med Zita 
5:a Rasmus Augustsson med Azi 
6:a Malin Bennäs med Viggo 
7:a Annelie Rydén med Nikita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 



Vi blickär främä t mot                                              
en nytt ä r pä  klubben 

Märkäryds Brukshundsklubb 

märkärydsbrukshundklubb.se 

Nästa nummer kommer februari 2016. Mail adress för re-

portage och resultat till MBK bladet 

 markarydsek@live.se                         

Tävlingsbarometern! 
Det är tid att skicka in alla era tävlingsresultat ni gjort med era hundar under 2015 till tävlingsbarometern.  
LYDNAD 
RALLYLYDNAD 
BRUKS 
UTSTÄLLNING 
AGILITY 
JAKTPROV 
Så in med resultaten senast 31 december till Anna Jönsson på  
29jnsson@teila.com  

mailto:markarydsek@live.se

