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KOMMANDE ARRANGEMANG 

 

Arbetshelg på klubben 14 & 15/5 klockan 10-16 
 
Medlemsmöte den 29/5 klockan 14,00 i Klubbstuga 
 
Träningstävling torsdagen den 2/6  klockan 18,00 
 
Träningshelg med inhyrda instruktörer  
Rally lydnad lördagen den 20/8 
Lydnad/brukslydnad den 21/8 (mer info i bladet) 
 
Alla nyheter läggs ut på vår hemsida och facebook sida 



 

 
 
Dagordning 
§ 1. Mötets öppnande  
§ 2. Kallelse och dagordning 
§ 3. Val utav 2 justeringsmän 
§ 4. Föregående mötesprotokoll 
§ 5. Ekonomisk rapport 
§ 6. Skrivelser 
§ 7. Rapporter 
§ 8. Övriga frågor 
§ 9. Mötets avslutande 
 
 

Alla medlemmar hälsas välkomna! 
 

Klubben bjuder på fika! 

 

 

 

Markaryds Brukshundsklubb  

Kallelse till medlemsmöte 

Söndagen den 29 maj kl. 14.00  

i klubbstugan 
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Föreläsning på klubben                            
om de nya lydnadsreglerna 
 
 
Torsdagen den 21/4 hade Marta Landin information om de nya lydnads-
klasserna  som SBK vill införa från och med 2017-01-01. 
De nya klasserna  är en Nationell klass, sen kommer de internationella 
Class 1-3.  

Marta som är en av SBKs referensdomare och suttit med och 
utformat bedömningsreglerna med SBKs övriga referensdomare. 
Vi var ett 20-tal medlemmar och instruktörer som deltog på in-
formation. 
De som deltog tyckte att de fick en hel den frågetecken förklarade 
om hur de tänkte att de nya momenten ska utföras, och även vilka 
poängavdrag  som var på de olika delarna. 
 
 
Mer om de nya lydnads momenten finns på SBKs hemsida 
Finns även på Markaryds Brukshundklubbs hemsida, dokumenten 
som tog upp på SBKs kongress angående de nya momenten ligger 
under 
Om klubben 
Information från SBK 
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Grättis till ällä finä tä vlingsresultät och  
lyckä till pä  kommände tä vlingär 

Rallylydnand 

 

Fortsättning 

 

 

 

 

 

Tävlingslydnand 

Lydnads 2 
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Förare Hund Arr klubb Datum Resultat 

Rasmus Augustsson Sally  •  Missnutt´s Sweet Sally Älmhult 160416 55 

Rasmus Augustsson Sally  •  Missnutt´s Sweet Sally Halmstad 150829 53 

Anna Nielsen Zita  •  Schnaublacks Kajsa Kavat  Älmhult 160416 67 

Svante Augustsson Julia  •  Pochahontas  Älmhult 160424 90 

     

Förare Hund Arr klubb Datum Resultat 

Monica Linden Spira  •  KORAD LP1 TrÉsor De Brie Mizz La Motte Noir M Växjö 160115 120,5 

Monica Linden Spira  •  KORAD LP1 TrÉsor De Brie Mizz La Motte Noir M Växjö 160116 165 

Monica Linden Spira  •  KORAD LP1 TrÉsor De Brie Mizz La Motte Noir M Smålandsstenar 160227 145,5 

Monica Linden Spira  •  KORAD LP1 TrÉsor De Brie Mizz La Motte Noir M Falkenberg 160305 135 

Anette Ruderstam Chappers Casino Boogie  Falkenberg 160305 108,5 

Tä vlings resultät 

http://sbktavling.se/dogs/30007165
http://sbktavling.se/dogs/30025506
http://sbktavling.se/dogs/30029968
http://sbktavling.se/dogs/30029968
http://sbktavling.se/dogs/30029968
http://sbktavling.se/dogs/30029968
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Träningstävling 

Den 24/4 hade årets första träningstävling på klubben 

Det var 3 startande  i Lydnadsklass 1, 2 startande i Rally nybörjare, 

och 2 startande i Rally fortsättning. Vi var ett 15 tal med publik. Vi 

fick ett omväxlande väder  med det var mestadels uppehåll och 

glada miner. 

Alla deltagande tyckte de fick bra råd och omdömen hur de kan 

utveckla sitt tävlande  
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Jag strosar på skogsstigen. 
Solen skiner, fåglarna kvittrar och om jag letar noga så kan jag upptäcka några av vårens 
allra första blommor som försiktigt tittar fram. Trädens kvistar är fulla av knoppar som bara 
vill spricka ut. Doften, den helt magiska doften av sol och värme. Jag andas in den idylliska 
våren i mina lungor i varje andetag.  Jag vill ta hoppsan steg i stället för att gå eftersom be-
nen innehåller så mycket energi. Man får nästan hålla dem tillbaka och strängt säga till dem 
att lugna sig. Men de vill inte lyssna. Hundarna är mer kloka än mig. De skuttar runt som kal-
var på grönbete och deras lycka blir min lycka.  
Jag vänder ansiktet mot solen och låter värmen få värma upp varje frusen por efter vintern.   
Våren framkallar livslust. Det är då man vill leva lite mera än vanligt. 
Ja, jag går där på stigen och njuter av våren när hundarna plötsligt blir ystra och mer på hug-
get. De sätter iväg innan jag riktigt hinner med. En sekund senare hör jag plaskande och lek 
med vatten. Att hitta en lerig, smutsig vattenpöl är en stor glädje för våra fyrbenta vänner....  
 Plötsligt slår verkligheten omkull mina dagdrömmar som ett hårt slag över ansiktet. 
Våren.... kanske är våren den mest efterlängtade årstiden för alla utom oss hundägare???? 
Våren för en hundägare innebär grus och päls... Man kan inte gå utanför dörren förrän vän-
nerna samlar grus och tar med sig in. Om jag hade sparat alla gruskorn hade jag snart haft så 
jag kunde sälja. För att inte tala om all päls som äter sig in överallt. Våren är en årstid när 
hundar fäller vinterpälsen och skaffar sig en lite lättare klädsel inför sommarens värme. Och, 
inte tar de någon hänsyn till var de släpper sina strån. Nejdå... det är bara att strö omkring 
sig tycker de. Jag har med stort tålamod försökt att lära dem att släppa pälsen i ett utvalt 
utrymme. Väldigt bekvämt hade jag tyckt. Om de bara släppte pälsen i grovhallen hade jag 
varit nöjd. Det sägs att man kan lära hundar allt om man bara har rätt mängd tålamod och 
rätt teknik. I detta faller har jag nog varken tillräckligt med tålamod eller teknik för jag miss-
lyckas. Tips mottages tacksamt. Så länge jag inte lyckas dressera mina vänner till detta är jag 
ofrivillig vän med dammsugaren.  Jag dammsuger och dammsuger och de som säljer damm-
sugarpåsar gnuggar händerna av förtjusning och tjänar storkovan. Men, nu när vännerna 
vägrar att lyda mitt råd om att släppa päls på ett begränsat område så tycker jag att de i alla 
fall kunde hålla sig till golvytan. Men, nejdå.... det duger tydligen inte heller. Jag hittar päls 
överallt!!!! På golven, i tvättmaskinen, på kläderna, i soffan och sängen, i kylskåpet och fry-
sen.... 
Än en gång väcks jag ur mina drömmar av hundarnas glädje i den där pölen. Jag kan ju inte 
annat att bli alldeles glad och varm i hjärtat. Egentligen - vad gör det att man lägger sig i en 
säng full av grus och hår - när man ser denna härliga glädje i ett underbart solväder.  
Jag vandrar vidare där på min stig och känner mig lycklig över att ha sådana finna vänner. 
Med grus och päls....  i  



Aktiviteter pä  klubben 

 

Stug & plan 

 
 

Kurser 

 

I vår har klubben startat 

2 Allmän valpkurs /Grundkurs 

1 Lydnadskurs 

2 Spårkurser 

1 Rally nybörjarkurs 

1Rally fortsättningskurs 

 

 

 

Arbetshelg på klubben 

Lördagen & Söndagen 14-15/5  

klockan 10,00-16,00 

Klubben bjuder på lättare lunch 

Vi behöver hjälp med 

Städning och fönsterputsning av klubbstugorna 

Tvättning av trä däcket 

Målning av klubbstugan 

Städning av planerna 
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En dags träningsläger på MBK! 
i Rallylydnad 

 
Denna dag har du möjlighet att träna Rally för Cristina Lundgren. Cristina rallylyd-
nadsinstruktör, rallyskrivare och rallydomare och varit med om att jobba fram det 
nuvarande regelverket för rallylydnad. Hon kommer att lära oss mer om rallylydnad, 
ge oss gå igen om lite om Tränings & tävlingsrutiner, Kropps- & signalmedvetenhet 
hos föraren och störningsträning. 
 Passa på, det finns plats för 6 ekipage med hund, sen har vi obegränsat med platser 
för åhörare. 
 
 
Som medlem i klubben betalar ett subventionerat pris. 
400 kr med hund. 
Finns intresse för att titta och vara med som observatör utan hund betalar du 200 kr. 
 
 
Datumet är den 20 augusti. I priset ingår lätt lunch samt eftermiddags fika. 
 
OBS! Sista anmälningsdatum den 15 juni och det är först till kvarn 
som gäller. 
Anmälan är bindande och vid avbokning debiteras halv kostnaden. 
 
 
För anmälan maila info@markarydsbrukshundklubb.se 
Kontakta Maria Eliasson mobil 0768 766674 om du undrar över 
något  
 
Med reservation om platserna inte fylls, ställs arrangemanget in. 
 
 
 
 
 

En dags träningsläger på MBK! 
i Lydnad/Brukslydnad 

 
med Martha Landin 

 
Den 21 augusti 

 
Mer information kommer 
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Vi blickär främä t mot                                             
nyä utmäningär 

Märkäryds Brukshundsklubb 

märkärydsbrukshundklubb.se 

Nästa nummer kommer  februari 2016. Mail adress för  

reportage och resultat till MBK bladet 

 markarydsek@live.se                         

 

mailto:markarydsek@live.se

