2012 #1

2012 #1

Valpkurs

U

nder våren (mars-april) har det hållits en valpkurs på Vällingby
Brukshundsklubb. Åtta stycken valpar, däribland Boxern Hasse,
chi hua huan Daisie, Lagotton Olle, Dvärgschnauserblandisen
Lisa, Bordercollien Jocke och Pulin Elsa tränade passivitet, kontakt, följsamhet och aktivering vid sex tillfällen.

Instruktör på kursen var Barbro Filmberg assisterad av Elisabeth Helgöstam.
Med följde minst en husse eller matte (oftast stod en rad entusiastiska åskådare och tittade på när de rultiga valparna glatt skuttade mot sin husse eller
matte vid inkallning). Ååh, hörde man från åskådarledet när någon av hundarna snubblade i en slänt eller gick vilse bland grässtrån.
Hundarna gjorde stora framsteg under kursen, som var mycket uppskattad
av deltagarna. Flera deltagare kommer nog gå vardagslydnad längre fram i
vår.
Karin Agehall
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Prova på sök

I

brytningen mellan vinter och vår besökte jag
deltagarna på kursen ”prova på sök”, som
leddes av Lars Skoog. Sju hundar med glada
och förväntansfulla hussar och mattar träffades två dagar för att få grunderna i ämnet.
En av dem var den Dansk Svenska Gårdshunden
Sigge, 10 månader, med sin matte Susanne Olsson. Efter valp- och lydnadskurs kändes det kul
att prova något nytt. Sigge var den minsta hunden
till formatet.
Jag frågade Susanne varför hon valt denna ras.
Det är en ras som är aktiv och gillar att vara med
på allt och som därför är lätt ha med sig vad man
än gör, sade Susanne.
Övriga sex var av olika raser; Aussie, Collie, Tervueren, två stycken Schäfrar
och Soft-Coated Wheaten Terrier. Jag hoppas att deltagarna fick lite ”blodad
tand” och fortsätter med Sök och jag önskar alla deltagare lycka till med sina
hundar i fortsättningen.
Irene Croon

Kort men viktig info!
Skotträning tisdagar, kl 18.30 - 19.00
med start 8 maj och varje tisdag maj
månad ut. Icke medlem betalar 20 kr.
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Dags att göra vårfint! Lördag 12
maj städar vi på klubben med start
kl 10, efteråt grillar vi korv. Ju fler vi
är som hjälps åt desto roligare!
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Ordförande har ordet...

H

ej och tack för att jag har fått blivit
er nya ordförande från och med
årsmötet i år. Jag har varit medlem
i VBK ganska många år nu och har
främst synts till på agilityplanen, i alla fall de
senaste åren. Många av er har säkert hört
mina högt skällande hundar vid agilityplanen i
alla fall. Att vara tyst är inte en favorit.
Nu när äntligen våren kommit har vi en tid av
ljus och sköna kvällar framför oss, och kanske
hundträning?

Korta fakta om Emma
Namn: Emma Sernstad
Hundar:
Två shelties, Dumlan och
Paint
Bor: Gärdet i Stockholm
Tränar: Främst Agility
Övrigt:
Är nybliven agilityinstruktör
och håller agilitykurser på
klubben.

Det kommer att hända en hel del på klubben
under våren, mycket av det står här i medlemsbladet. Men kika gärna in på hemsidan ibland,
där dyker det upp en hel del som man kan vara
med på och träffa andra likasinnade.
Ha en jätteskön vår och sommar! Jag hoppas
att vi ses nere på klubben!
/Emma

Du som tävlar, kom ihåg att skriva in dina resultat för VBK-jakten i pärmen
som finns på klubben!

Just nu behöver vi planvärdar till :


öppna träningen på onsdagar

Anmäl dig på listan i klubbhuset!

För senaste nyheter, följ Vällingby
Brukshundsklubb på webben

www.vallingbybk.se

Detta nyhetsblad ges ut av Vällingby Brukshundsklubb till dess medlemmar.
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Nu satsar Vällingby Brukshundsklubb på agility!

V

ällingby Brukshundsklubb har startat en agilitysektor. Målsättningen med den är att få till bra och givande agilityträningar på
klubben, hjälpa varandra att bli bättre i handlingen och få hundarna att förstå vad de ska göra. Det ska vara i positiv anda
och vi ska lära oss hur våra hundar fungerar så alla får ut optimalt av
träningen. Det ska också vara roligt och stimulerande både för oss och
hundarna.
På lång sikt siktar agilitysektorn på att ordna klubbmästerskap och att vi
kommer ut på tävlingar, med början på inofficiella tävlingar i närområdet,
sen att vi kan ordna en träningstävling på vår klubb och bjuda in andra
klubbar.
För de som gått kurser i agilty finns nu en rad träningstillfällen inplanerade under de öppna träningskvällarna under våren. Vi har ett tema för
varje träningstillfälle, så att alla vet vad som ska tränas. Dessutom har vi
en ansvarig varje gång som är där i tid och kan börja plocka ut hinder
eller få igång folk som kommer.
De olika tillfällena är:
Onsdag 2/5

Vi bygger en agilitybana och tränar på i
mindre delar, sen kör vi hela banan

Onsdag 9/5

Tunnelträning

Onsdag 16/5

Boxträning

Onsdag 23/5

Avståndshandling

Onsdag 30/5

Vi bygger bana

Håll koll på hemsidan om kommande agilitykurser så du också kan vara med under
dessa träningskvällar.
Vid Pennan/Brittis
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