
Kommande aktiviteter
20 september styrelsemöte 

26 september brukslydnad/lydnadskurs
10 oktober IGP prov

16 oktober lydnadstävling
17 oktober rallylydnadstävling 

17 oktober brukslydnad/lydnadskurs
22-24 oktober sökhelg

3 november styrelsemöte 
7 november IGP prov

 
 
 
 

 

ARVIKA BRUKSHUNDKLUBB

JÖSSEBLADET HÖST



Ordförandes ord 
 

Sommaren är slut och hösten kommer med stormsteg. Vi har haft
många roliga och olika aktiviteter under sommaren inom många grenar.

Kul!  Tack till alla ni som ställer upp och gör klubben levande! 
Styrelsen har hunnit med 6 styrelsemöten och ett par andra möten med

kommittéer. Vi sprutar fram idéer som vi hoppas på sikt kunna
genomföra. 

Vi behöver fler medlemmar som vill jobba i de olika kommittéer som vi
har på klubben. Vi har även två  kommittéer som ligger vilande, rally och

utställning. 
Vill du vara med i vårat glada gäng. Kontakta oss så hjälper vi er gärna

igång. 
Vinterperioden är suverän när lugnet lägger sig att ta tag i planering

oavsett om det är styrelsearbete, kommittéarbete eller mål och
träningsplanering med våra egna hundar.

Hoppas vi ses där ute!
 

Hälsningar Pia 
 

Nya skottider från och med 14 juni
 

Måndag: 12:00-12:30
Tisdag: 12:00-12:30
Onsdag: 12:00-12:30
Torsdag: 16:45-17:45
Fredag: 17:00-18:00
Lördag: 13:00-14:00
Söndag: 17:00-18:00

 
 

ARVIKA BRUKSHUNDKLUBB

GRATTIS KATARINA 
 

Katarina Engvall Persson är nu godkänd
 provledare i specialsök.

 
 
 
 



Öppenhet
- vi samlas runt ett gemensamt hundintresse där alla ska känna sig välkomna oavsett hund,
ambitionsnivå eller funktionsvariation.

- vi ska vara inbjudande för nya och gamla medlemmar, och vi arbetar för att värva nya
medlemmar.

-vi ska vara synliga.

Bemötande
-vi respekterar varandras behov och åsikter genom en öppen och nyfiken inställning till varandras
hundar och träning.

-vi uppmuntrar och hjälper varandra.

Miljö
-miljön ska vara inbjudande både inne och ute samt säker för våra hundar.

Kvalitet
-verksamheten ska bedrivas med kunniga och kompetenta instruktörer som följer lagar och
riktlinjer.

-verksamheten ska bedrivas i funktionsdugliga lokaler med rätt anpassat material.

-verksamheten utvärderas kontinuerligt.

Ansvar
-allt arbete sker ideellt och vi har ett gemensamt ansvar för klubben oavsett vilken roll vi har.

-klubbmedlemmar ska ta ansvar för sin hundhållning och följa SBK´s policy för hundhållning.

-vi ska agera korrekt mot hunden både i framgång och motgång.

-alla har ett ansvar att säga ifrån om något känns fel.

-vi är alla klubbens ansikte utåt.

Delaktighet
-alla ska känna sig som en del i klubben.

-vi ska främja till medlemmarnas egna förmåga och vilja att ta ansvar.

ARVIKA BRUKSHUNDKLUBB

Vår värdegrund 



Har varit fullt av härligheter.

Utöver flertalet grupper som lärt sig specialsök så har vi haft ett KM i Nosework och fått en
alldeles egen certifierad provledare i SBK Specialsök.

KM i Nosework blev en liten rysare. 7 ekipage kom och tävlade i Högvalta hembygdsgård.

Det är en klass 1 tävling i samtliga moment. 4 sökområden. Inomhus, behållare, fordon och
utomhus. Bara sekunder skilde ettan från tvåan.
Segrade gjorde Linda Viridén och Zorro. Stort grattis till er!
Vinsten innebär att Linda får representera Arvika i länsmästerskapet den 10 Oktober.
Vi håller tummarna!

Jag har klarat av utbildningen till provledare i SBK specialsök. Är certifierad sedan min
examinationsdag den 11/9.
Då genomfördes ett prov i Specialsök klass 1 som jag helt och hållet administrerade, planerade
och verkställde. 
Min examinator och domare i provet var Bettan Thorstensson från Borlänge. En person som jag
lärt känna bara för detta provets skull vilket gör att bedömningen av utförandet och mig kommer
från en helt neutral och objektiv person. Det känns mycket bra.

Vi hade provet på Kvarna i Sulvik och stort Tack till Jörgen för att vi fick vara där.

Stort Tack också till er som hjälpt mig, funktionärsuppgift, lite handlat o fixat med mera. För mig är
ni guld värda.

Nu går vi mot fler provtillfällen och ett KM i specialsök!

Tjoho……..

Katarina Engvall Persson
Specialsökskommitten 

ARVIKA BRUKSHUNDKLUBB

Specialsöksåret 2021



Stort Grattis till Mia Sjöberg tävlande för Arvika BHK som tillsammans med de andra ekipagen
klarade godkänt på behörighetsprovet.
För att få godkänt på ett BH / VT prov måste hundarna klara en miljödel där domaren tittar på
tillgängligheten och mentaliteten plus en lydnadsdel med störning.
I testet ingår att föraren tar med sin hund in till en grupp med människor, föraren cirkulerar runt
och  tilltalar någon person i gruppen och befinner sig där en stund.
Alla ekipagen går på rad under en promenad där kommer en cyklist och en joggare och till sist en
bil. Hunden ska uppträda lugnt oavsett om det är i mötet eller när den blir passerad.
Hunden ska också bindas upp och  föraren lämnar hunden och en figurant passerar med sin hund.
Den fastbundna hunden ska även här uppträda lugnt och sansat.
När miljödelen är klar informerar domaren ekipagen om de är godkända för att få göra
lydnadsdelen.
På lydnadsplanen ska hunden ligga plats under tiden ett annat ekipage gör sitt linförighetsprogram
efter det byter man plats med varandra.

ARVIKA BRUKSHUNDKLUBB

BH/VT prov 27 juli 



Klockan 9 lördagen den 31 juli möttes ett härligt gäng upp vid Viksjouren. Dagens agenda var spår,
uppletande och lydnad - ett försök till att väcka tävlingskänslan till liv efter ”the dark age”. Nivåerna
var spridda från Appellklass (nybörjarklass) till Elitklass, vilket var superroligt. 
Vi delade upp oss i två gäng där några åkte till Storkasberget och några till Hungvik. När hundarna
hade hittat fram till slutpinnarna begav vi oss till klubben för att valla uppletanderutan. 
Ena gruppen var tävlande och den andra stod för ”domar- samt tävlingsledarprestationer”.
Kökstanten hade ordnat pajer till lunch så en härlig avkoppling med mat och hundsnack var
välbehövligt i värmen. 
Vidare fortsatte vi med budföring, platsliggning och lydnad. 
En helt fantastisk dag med många skratt. All träning är bra men det är med träningskompisar som
det blir extra bra och extra roligt!! 
Väl mött i spårskogen! //Anna

ARVIKA BRUKSHUNDKLUBB

Bruksdag 31 juli 



Den 18/8 arrangerade vi sommarens andra kvällstävling i lydnad i klasserna startklass och klass 1.
Vi hade 12 startande ekipage, 9 i startklassen och 3 i klass 1. 

Prispallen i startklassen: 1a plats: 
Maria Axelsson med Alsterbygdens Pyssling, 178 poäng och uppflytt. 
2a plats: Lena Sundsrud med Kottarnas Dream Big Vilje, 175 poäng och uppflytt. 
3e plats: Elisabeth Petersson med Uved´s Mertus Cucumber, 170,5 poäng och uppflytt. 

Prispallen i klass 1: 1a plats: 
Marita Arvidsson med Nanduhria´s Peregrin Took, 300 poäng och uppflytt. 
2a plats: Anneli Kask med Shellrick´s Over The Rainbow, 271 poäng och uppflytt. 
3e plats: Alexandra Sundqvist med Imas Amazing Pippin, 185 poäng. 

Kvällstävlingar är roliga att arrangera och verkar dessutom vara uppskattade av de tävlande, så
Arvika BHK arrangerar en kvällstävling i lydnad även nästa år!

ARVIKA BRUKSHUNDKLUBB

Lydnadstävling 18 augusti 



Lördagen den 28 augusti anordnade klubben Mini-Jössehoppet i agility. Domaren för dagen var
Lars Sassner och tävlingsledare Adam Magnusson. Agilitykommittén hade jobbat med tävlingen i
flera veckor för att fixa priser, funktionärer samt se till att alla frågor om tävlingen besvarades av
tävlingssugna.
Redan kvällen innan var kommittén på plats för att förbereda. Banområdet skulle byggas, själva
banan skulle byggas upp och i kiosken var det full aktivitet.
På tävlingsdagen hade vi ca 170 startande ekipage som kom från runt om i Värmland men även
längre bort än så. De tävlande hade möjlighet att köra fyra lopp under dagen, två agilitylopp och två
hopplopp. I agilityloppet finns alla balanshinder med men i hopploppen plockas de hindren bort. 
Vi fick se många fina lopp köras på mycket roliga banor byggda av vår eminente domare. 

Vi i agilitykommittén vill tacka våra sponsorer, Ica Kvantum Arvika, Granngården Arvika,
Distriktsveterinärerna Arvika och Klässbols Linneväveri för riktigt fina priser till vårt prisbord.

Ett stort tack till alla våra fantastiska funktionärer! Utan er, ingen tävling.

//Agilitykommittén

ARVIKA BRUKSHUNDKLUBB

Agilitytävling 28 augusti 



Hösten 2019 sammanstrålade jag, Anna och Alexandra på klubben. Anna kände jag sedan tidigare,
men inte Alexandra. Vips så hade vi bestämt träff i spårskogen. Under den obligatoriska
kaffestunden på våra ryggsäckar tändes en idé. Tänk om vi skulle gå in i lydnad-brukskommittén
nästkommande år? Försöka få igång fler tävlande från Arvika bk. Hur skulle 
det gå till? Vilka skulle vi vända oss emot? Sagt och gjort anmälde vi vårt intresse till dåvarande
styrelse och planerna började smidas. Vi drog igång en träningsgrupp på tisdagkvällar redan
hösten 2019. Alla som hade målet att komma ut på tävling 2020 fick vara med! Lydnad, bruks, IGP,
rally, oavsett gren var man välkommen att delta. Nybörjare som elitekipage blandades och hjälpte 
varandra. Det viktiga var att var och en tog ansvar för sin egen träning och vad man ville träna på.
Vi stod i regn och rusk, snö och allt däremellan hela vintern och hjälpte varandra framåt.

En av de som deltog flitigast var vår egen styrelsemedlem Annica Bergdahl med sin storpudel
Undis. Ett charmigt busfrö med mycket spring i benen. Annica ville absolut inte tävla, allra minst
om hon var tvungen att träna lydnad. För det var inget kul! Men som sagt, ett av kriterierna för att
vara med på tisdagsträningarna var ju faktiskt att man skulle våga sig ut på tävlingsplan. Så
Annica stönades på med sin träning både på lydnadsplan och i skogen. Hon ställde upp på våra
två appelltävlingar 2020, men fick ingen uppflyttning till nästa klass. Däremot minns jag att
domarna var imponerade över Undis fina spårarbete och mattes skicklighet att våga låta hunden
göra sitt jobb utan att lägga sig i. 

Annica gav inte upp och den 4/9 i år klev de åter ut på tävlingsplan. Matte hade endast två stora
mål för dagen: Att hitta de tre pinnarna i spåret och att inte balla ur på lydnadsplan! Spåret satt
som ett smäck. Alla pinnarna hittades och snyggt spårarbete gav utdelning, 9,75 poäng av 10
möjliga! Väl på klubben började vi med budföring. Förra året blev Undis lite övertaggad och blev lite
busig, men nu bestämde hon sig för att göra matte glad. Sprang i 180 men höll ihop och satte sig
lydigt både hos mottagare och matte. Betyg 8 av 10. När lydnadsprogrammet började kom en
väldigt fokuserad Annica in på plan tillsammans med en glad Undis. Aldrig sett Annica så
målmedveten och beredd på att göra allt för att Undis inte skulle balla ur (busa). De höll ihop
genom alla moment tack vare Annicas järnfocus både inför ett nytt moment, under momenten
men också när hon gav Undis beröm väl avvägt. Sista delen för dagen var platsliggning. Sprättlätt
enligt Undis  och betyget blev 10 av 10.

Summa sumarum: Ekipaget har gjort en otrolig utveckling tillsammans. Från rena nybörjare för 1,5
år sedan till klassvinnare och uppflytt till nästa tävlingsklass. Matte har lärt sig att fokusera på rätt
saker och Undis har blivit tryggare på plan! Hatten av för Er! Med denna berättelse hoppas jag fler
blir sugna på att hänga med oss på våra träningar framöver med målet att starta tävling. 

Alla Kan, bara vi Vågar och Vill!

/ Pia Albinsson, Ordförande och för dagen tävlingsledare

ARVIKA BRUKSHUNDKLUBB

Appell 4 september 
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ARVIKA BRUKSHUNDKLUBB

Vad är appell spår? 
Det finns 4 olika specialgrenar inom svenskbruks, skydd, sök, spår och rapport. Varav spår är den
grenen i nuläget som vi i brukskommittén arrangerar på Arvika Brukshundklubb. Alla grenar har
fyra olika klasser och vi anordnade den lägsta klassen, appell, den 4/9 i år. 

Det absolut roligaste med svensk bruks är att det både innehåller skogsmoment och
lydnadsmoment. Blir på så vis väldigt rolig variation i träningen för både förare. 

En fullständig tävlingsdag innehåller 2 olika specialmoment ( spår + budföring) och 2 olika delar
med lydnadsmoment ( platsliggning + lydnadsprogram). Man måste alltså ladda om och
koncentrera upp hunden inför 4 olika starter på samma dag. Men man får också möjligheten att
belöna upp sin hund efter varje genomförd del när man klivit av planen.

Ordningen på momenten kan variera men oftast brukar man börja med skogsdelen.

SPÅRET:
300 m personspår på gärde eller öppen skog innehållande två vinklar. Spårets liggtid ca 40-50 min
icke-förarlagt spår. 2 små träföremål 2x2x10 cm som spårläggaren lägger ner en mitt på första
sträckan och en på andra sträckan med sin hand för att pinnarna ska få vittring. Allra sist i spåret
lägger man ner ett träföremål som är 2x2x30 cm långt. Det sista föremålet är det enda hunden
absolut måste markera för att få betyg på spåret. Man får betygsavdrag för varje föremål hunden
inte markerar så att föraren förstår det. Men missar man alltså det sista får man betyg 0 även om
hunden har markerat de två små.Man spårar med sele och lina på 15 m.

BUDFÖRING:
Hunden ska springa 50 m till en främmande mottagare, som den får hälsa på först, och sätta sig
fot. Acceptera att mottagaren klappar på den och sen på kommando, springa tillbaka till föraren
och sätta sig fot igen. 

LYDNADSPROGRAM:
Programmet består av 5 olika moment som man genomför direkt efter varandra på lydnadsplanen.
En tävlingsledare som kommenderar hela programmet.

Linförighet: 
Hunden ska villigt gå i fritt hängande koppel, på förarens vänstra sida med huvudet eller bogen i
jämnhöjd med förarens knä. Fotgåendet innehåller mestadels vanlig marsch men också språng
marsch och halter. När föraren gör halt ska hunden automatiskt sätta sig utan kommando. 



ARVIKA BRUKSHUNDKLUBB

Vad är appell spår? 
Framförgående: 
Från linförighet kommenderas hunden att gå framför föraren.Efter ca 25 m beordrar föraren
hunden att stanna, föraren går fram till hunden och göra helt om halt.

Platsläggande: 
Momentet startar med fotgående utan koppel, på kommando ska hunden snabbt lägga sig, utan
att föraren stannar. Föraren fortsätter ca 10 m från den liggande hunden. 

Inkallning: 
Föraren lämnar hunden i sittande position och går ca 15 m. Hunden ska sedan kallas in och
hunden ska sätta sig självmant i fotposition.

Hopp: 
Föraren lämnar hunden sittande på ena sidan av hindret och förflyttar sig själv till andra sidan.
Hunden ska på kommando hoppa fritt över hindret och självmant sätta sig i fotposition.

PLATSLIGGNING:
Förarna lägger hundarna bredvid varandra med ca 7 m mellanrum och avlägsnar sig gående
omkring 15 m och stannar där vända mot och synliga för hundarna. Dessa ska kvarligga under 3
minuter utan att förflytta sig. 



Lördagen den 11/9 var det dags för klubbmästerskap i lydnad! 
Det blev en tidig morgon med 14 glada och pigga tävlanden som var redo för att showa ute på
planen tillsammans med sina hundar. 
Arvika ställde upp med 3 ekipage: 
Anneli och Isak i klass 1 och så Lotta och Kippo och Lotta och Tazzo i startklassen. Kippo, 9 år
gammal, debuterade i lydnad dagen till ära! 
På prisutdelningen för startklassen ropades ekipagen upp i turordning nerifrån och upp. Arvikas
egna Lotta Johansson fick vänta länge innan det var hennes tur att få sina protokoll, så pass länge
att det tillslut bara fanns pallplatser kvar. Och så ytterligare lite längre ändå! Lotta knep med andra
ord både andra och första platsen i startklassen! Tazzo vann klassen på 177 poäng, och
storebrorsan Kippo kom tvåa på 172 poäng. Helt otroligt! 
När vi räknade ihop poängen för klubbmästerskapet stod det klart att Lotta drog till med en
dubbelseger även där: 
1a plats: Lotta Johansson med Wiggwill's Filip Dawn 
2a plats: Lotta Johansson med Wiggwill's Clyde Dawn 
3e plats: Anneli Kask med Shellrick's Over The Rainbow 

Stort grattis till er båda!

ARVIKA BRUKSHUNDKLUBB

Lydnadstävling 11 september 



17 oktober rallylydnad 
dubbel  nybörjare och mästare 

10 oktober IGP prov
klass 1, 2 , 3

16 oktober lydnadstävling 
startklass och klass 1 

TÄVLINGAR
Höstens

2 0 2 1

7 november  IGP prov
klass 1,  2, 3


