Inbjudan till Stabyspecialen 2018

Välkommen till Stabyspecialen 2018
- en härlig hundvecka i Sälen!
akt 2018-04-27

Stabyspecialen arrangeras i år för 18:e gången. Även i år är specialen en vecka fullspäckad med
möjligheter. Det finns flera olika aktiviteter att välja på, både för nybörjaren och de lite mer erfarna.
Här finns möjlighet att prova nya saker och att uppleva roliga saker tillsammans med sin hund. Du
väljer själv vilka aktiviteter du vill vara med på (om fler än vad som får plats vill vara med på samma
pass kommer platserna att lottas), antingen som aktiv deltagare eller som åskådare. I tältet kommer det
att finnas en stor anslagstavla där du hittar veckans program och en massa annan information om
Stabyspecialen.
Och när du ändå är på Stabyspecialen, så passa på och ta en tur på fjället och njut av naturen och
umgås med andra hundägare och dela erfarenheter med varandra. Lördag-torsdag kväll samlas vi i
tältet och umgås med varandra. Det finns möjlighet att köpa lotter och vinna fina saker. Några kvällar
blir det föreläsning. Tisdag kväll blir det hamburgare i tältet och fredag kväll erbjuds gemensam
middag på restaurang Gustav Grill och bar.
Stabyspecialen är öppen för alla SvSK:s medlemmar. Ca 1-2 veckor före Stabyspecialen kommer vi att
lägga ut information i en fb-grupp för dem som anmält sig till stabyspecialen. Den som inte har fb får
informationen via mejl istället.
Deltagaravgift
Stabyspecialen finansieras av en deltagaravgift. Du som anmäler dig till Stabyspecialen betalar
1200:-/hundförare. Nytt för i år är att det inte tas ut någon avgift för medföljande vuxen. För att
klubben ska kunna få bidrag från Studiefrämjandet behöver ni uppge alla deltagares (inte bara
hundförarens) personnummer (10 siffror för svenska deltagare) på anmälningsblanketten.
Anmälningsblanketterna som ni skickar in för att delta i stabyspecialen kommer att raderas 3 månader
efter att årets stabyspecial är genomförd.
Anmälan till Stabyspecialen är bindande – deltagaravgiften betalas inte tillbaka om ni blir
förhindrade att delta.
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Träningspass
Alla träningspass ingår i deltagaravgiften. Anmälan sker på anmälningsblanketten. Det finns ett
begränsat antal platser på varje träningspass, men åskådare är välkomna utan hund. Du kan delta i 1-2
träningspass/dag beroende på om de är hel- eller halvdagspass. Tänk på att det är en intensiv vecka
med många intryck både för två- och fyrbenta – kanske behöver du eller hunden vila någon gång under
veckan – även om man som hundförare helst vill vara med på allt och har svårt att välja 😊
Logi
Var och en bokar och betalar sin logi direkt hos skistar. Hemsida: www.skistar.com
Tel: 0771-84 00 00. Hundtillåtna stugor i Lindvallens bruna by och röda by blir bokningsbara
den 3/5-18. Bruna och röda byns stugor är de som ligger närmast vårt tält och info-stugan, men vill ni
hellre bo någon annanstans så är det fritt fram att ordna det. Kommer ni med husvagn/husbil så får ni
boka plats på någon camping t ex Stöten eller Tandådalen. Det finns inga husvagns-/husbilsplatser i
Lindvallen.
Mat
Var och en ordnar all sin mat under specialen. På tisdagskvällen blir det hamburgare i tältet och på
fredagskvällen äter vi grillbuffé på Gustav grill & bar. Anmälan till hamburgerkvällen och fredagens
middag görs på anmälningsblanketten.
Avgifter för middagar/förtäring återbetalas inte, undantag om klubben inte har kostnader för
middagar/förtäring och att det avbokas minst två veckor före arrangemangets startdatum. Intyg från
läkare eller veterinär ska kunna visas.
Tisdag: Hamburgare inkl läsk
Fredag: Grillbuffé exkl. dryck vuxna
Fredag: Grillbuffé exkl. dryck barn

70 kr/pp
315 kr/pp
8-12 år 95 kr/pp

12-14 år 115 kr/pp

Medlemsmöte
Vi välkomnar alla medlemmar till medlemsmöte måndag kväll den 30/7 kl 20.00 i vårt härliga tält.
Styrelsen kommer att informera om planer under året sen är ordet fritt för medlemmar att ta upp saker
till information/diskussion. Dagordning kommer att komma ut i välkomstbrevet till alla som anmält sig
till Sälen, den kommer även att finnas på anslagstavlan i tältet.
Utställning
På söndagen den 29/7 blir det inofficiell utställning för stabijhun. Årets domare är Marina Bengtsson.
Utställningsplats är vackra Olnispagården i Sälen. Senaste anmälnings- och betaldag: 2018-07-01.
Officiella prov
Under veckan erbjuds möjlighet att starta på officiellt viltspårprov. Dagar och tider för viltspårproven
meddelas till dem som anmält sig till viltspårprov. På torsdagen arrangeras jaktprov i
eftersöksgrenarna. Information om hur du anmäler dig hittar du på SvSK:s hemsida.
Viltspårprov. För att starta i öppenklass krävs godkänt anlagsprov i viltspår. Avgiften 200 kr/start
betalas in till SvSK. En avgift betalas även till domaren på plats. Den avgiften meddelas till dem som
ska gå viltspårprov. Det finns ett begränsat antal platser. Vid fler anmälningar än det finns platser
tillämpas lottning. Ev efteranmälningar mottages i mån av plats. Domare: Torsten Samuelsson.
Senaste anmälnings- och betaldag: 2018-07-05.
Jaktprov/eftersöksgrenar torsdagen 2/8. Avgift 400 kr/start. Det finns ett begränsat antal platser. Vid
fler anmälningar än det finns platser tillämpas lottning. Ev efteranmälningar mottages i mån av plats.
Domare Ingemar Roselin. Senaste anmälnings- och betaldag: 2018-07-05.
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Inventering
Även i år kommer vi att kunna erbjuda våra medlemmar att få sina stabijhun inventerade på specialen.
För rasens existens är det viktigt att en dokumentation görs av flertalet individer. Det stärker
möjligheten att exteriört säkerställa rasens utveckling i Sverige. Även i rasens hemland,
Nederländerna, görs denna inventering av stabijhun som individ. Med måttbandet till hjälp och ett
formulär dokumenteras hunden av en inventerare. Hunden mäts och beskrivs efter dess exteriör.
Vikten av inventering är att få varje individ dokumenterad, vilket är mycket viktigt med tanke på
avelsarbetet. Inventeringen görs bara en gång per hund.
Inventeringen kommer att ske på protokoll från Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen
(Holländska rasklubben). Protokollen kommer att registreras i den Holländska rasklubben, du som
hundägare och SvSK erhåller var sin kopia på inventeringen.
Hunden måste ha fyllt 12 månader samt ha känd HD och ED-status innan den inventeras. Hundens vikt
skrivs in i inventeringsprotokollet – väg hunden hemma före ni åker till Specialen. Anmälan sker på
anmälningsblanketten till Specialen som du hittar på klubbens hemsida. Platserna är begränsade. Först
till kvarn. Kostnad: 200 kr/ hund. Betalas på plats i Sälen.
Klubbmästerskap
Vad vore en special utan ett klubbmästerskap? Vårt KM finns i olika svårighetsgrader, men alla bygger
på vardagslydnad. Hur det går till hittar du på annan plats i den här inbjudan. Det är bara att börja träna
på att få hunden att INTE äta köttbullar och andra nyttiga övningar. Anmäl dig gärna till KM direkt på
anmälningsblanketten. Det kommer även att finnas möjlighet att anmäla sig på plats. Hunden kan bara
delta i en klass. Godkänd poäng krävs för uppflyttning till nästa klass. Brons – Silver- GuldMästarklass. Kostnad: 50 kr/hund.
Fotografering & resultat
Under Stabyspecialen tas en hel del bilder. Dessa bilder kan komma att publiceras i klubbens
medlemstidning, i sociala medier och på klubbens hemsida. Resultat från jaktprov, viltspårprov,
officiell utställning och KM kommer att publiceras i medlemstidningen och eventuellt på klubbens
hemsida.
Vaccination
Alla hundar som är med på specialen ska vara vaccinerade enligt SKK:s bestämmelser.
Facebookgrupp
Alla som anmäler sig till Stabyspecialen och uppger sitt FB-namn kommer att bli inbjudna till en
fb-grupp där vi kommer att lägga ut information inför och under stabyspecialen. De som inte har /inte
vill vara med i den gruppen kommer att få mejl med information inför specialen.
Funktionärer & vinster
För att även planeringsgruppen ska hinna träna hund och umgås under veckan behöver vi hjälp av er
andra med lite olika saker – fyll i på anmälningsblanketten vad du vill hjälpa till med. Tack för att du
ställer upp och hjälper till! I välkomstbrevet som skickas ut före stabyspecialen kommer det att stå
vilka som ansvarar för de olika uppgifterna.
Några förklaringar:
Resa tälten: Två partytält ska resas på lördagen ca kl 17.00. Campingbord ska ställas in i tälten.
Fixa fika: Du ser till så kakor, kaffe, dricka, muggar mm kommer till och från tältet i rätt tid, du
brygger kaffe. Diskar och ställer i ordning efter dig i köket. Klubben köper in kaffe, kakor, muggar
mm. Tar betalt och lämnar pengarna till klubben.
Hundpromenad: Ansvara för att leda en promenad på området på söndagskvällen och visa lite bra-attkänna-till-platser under specialen.
Lottförsäljning: Ansvara för att lotter säljs en eller flera kvällar, ta fram vinster, dra vinster, redovisa
pengarna till klubben.
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Fixa hamburgare: Du hjälper till att hacka grönsaker, grilla hamburgare, hälla upp i skålar och ser till
så allt kommer till och från tältet i rätt tid, diskar och ställer i ordning i köket efteråt. Klubben köper in
alla ingredienserna. Prickar av matgästerna.
Klubbmästerskapet: Vi behöver funktionärer både med och utan hund som hjälper till under
klubbmästerskapet på onsdag em. Du kan både vara funktionär och ställa upp i KM. Då får du vara
funktionär i någon annan klass än den du själv ska delta i.
Vinster/priser: Skänk gärna saker som vi kan använda till priser/vinster i olika sammanhang under
specialen.
Fota till web & tidning: Fota gärna de aktiviteter du är på. Lämna/skicka bilder till klubben.
Riva tälten: På fredag kl 13.00 ska tälten rivas och packas ihop. Klubbens grejer ska packas in i
släpkärran.
Städa info-stugan: På fredag em och/eller lördag morgon ska info-stugan städas.
Fixa listor till studiefrämjandet: Se till så instruktörerna får listor till sina pass som deltagarna ska
fylla i, samla in listorna och redovisa allt till studiefrämjandet efter specialen för att klubben ska få ett
ekonomiskt bidrag från dem.
Anmälan till Stabyspecialen, utställningen, jaktprovets eftersöksgrenar och viltspårprov görs på
separata anmälningsblanketter som du hittar på SvSK:s hemsida www.stabyhounklubben.se.
Senaste anmälnings- och betaldag för Stabyspecialen är: 2018-05-31.
För jaktprovets eftersöksgrenar, viltspårprov och utställning gäller andra sista anmälnings- och
betaldatum. Se SvSK:s hemsida för mer information.
Vid betalning för medlemmar boende utanför Sverige, tänk på att uppge:
IBAN SE78 9500 0099 6026 4307 7403 och BIC (swift) NDEASESS. Svenska Stabyhounklubben.
Åsa Holm Carlsson, Lista Mellangården, 635 14 Eskilstuna.
Har du frågor om Stabyspecialen - kontakta Jessica Lindberg tel 0481-220 25, 076-100 60 32
Har du frågor om viltspårprov – kontakta jaktkommitten:Stabyhounklubben.jaktk@gmail.com
Har du frågor om jaktprov-eftersöksgrenar – kontakta Linda Hjalmarsson 070-570 70 88
Har du frågor om utställningen – kontakta Ingela Rälg, tel 070-798 58 78
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Program Stabyspecialen 2018
akt 2018-04-30 Med reservation för ev ändringar

Presentation av instruktörerna och träningspassen finns längre fram i inbjudan.
Lördag kväll
Kl 19.00 Välkomsthälsning & fika i tältet
Kl 20.00 Hundpromenad
Söndag
Kl 10.00 Inofficiell utställning, Olnispagården.
Söndag kväll
kl 18.30 Presentation av årets instruktörer & fika i tältet
Måndag kl 8.30-11.30
Uppletande grund – Mari
Apportering (heldag) – Pia
Jaktlydnad grund – Eva-Lena
Vardagslydnad – Heléne ”Hea”
Finslipning inför jaktprovets eftersöksgrenar (heldag) – Lars-Göran
Klickerträning grund – Cissi G
Prova-på viltspår - Torsten
Måndag kl 13.00-16.00
Tävlingslydnad – Mari
Apportering (heldag) – Pia
Vattenvana – Eva-Lena
Vardagstips – Heléne ”Hea”
Finslipning inför jaktprovets eftersöksgrenar (heldag) – Lars-Göran
Dogparkour - Tomas
Måndag kväll
kl 18.30 Föreläsning i tältet: Viltspår vs jaktprov - Eva-Lena
Kl 20.00 Medlemsmöte i tältet
Tisdag kl 8.30-11.30
Räddningssök – Mari
Hundspråk & hundmöten (heldag) - Pia
Viltapportering grund – Eva-Lena
Patrullstig (heldag) – Heléne ”Hea”
Finslipning inför jaktprovets eftersöksgrenar (heldag) – Lars-Göran
Rallylydnad nybörjare – Monica
Tisdag kl 13.00-16.00
Vardagslydnad & inkallning -Mari
Hundspråk & hundmöten (heldag) - Pia
Släpspår prova-på – Eva-Lena
Patrullstig (heldag) – Heléne ”Hea”
Finslipning inför jaktprovets eftersöksgrenar (heldag) – Lars-Göran
Rolig vardagsaktivering - Dan
Tisdag kväll
Kl 18.30 Hamburgerkväll i tältet
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Onsdag kl 8.30-11.30
Rapport – Mari
HLR/första hjälpen – Pia
Vattenapportering prova-på – Eva-Lena
Balansboll – Cissi G
Finslipning inför jaktprovets eftersöksgrenar – Lars-Göran
Onsdag kl 13.00Klubbmästerskap – samtliga klasser
Onsdag kväll
Kl 18.30 Föreläsning i tältet: Relation förare – hund. Lars-Göran
Torsdag 8.30-11.30
Räddningssök – Mari
Kantarellsök (heldag) – Pia
Jaktlydnad grund - Eva-Lena
Personspår (heldag) – Heléne ”Hea”
Träningstävling jaktprovets eftersöksgrenar (heldag) – Lars-Göran. Samlingstid meddelas på plats.
Fjällpromenad – Anders
Omvänt lockande, skvaller, passivitet – Cissi G
Jaktprov eftersöksgrenarna (heldag) – samlingstid meddelas senare.
Torsdag 13.00-16.00
Vardagslydnad & Inkallning – Mari
Kantarellsök (heldag) – Pia
Släpspår grund – Eva-Lena
Personspår (heldag) – Heléne ”Hea”
Träningstävling jaktprovets eftersöksgrenar (heldag) – Lars-Göran. Samlingstid meddelas på plats.
Drag – Cissi G
Jaktprov eftersöksgrenarna (heldag) – samlingstid meddelas senare.
Torsdag kväll
Kl 18.30 Föreläsning i tältet: Från valp till problemhund – Pia.
Fredag 8.30-11.30
Uppletande fortsättning – Mari
Hundspråk & hundmöten (heldag) – Pia
Vattenapportering grund – Eva-Lena
Vardagstips – Heléne ”Hea”
Dirigering – Lars-Göran
Balansboll – Cissi G
Fredag 13.00-15.00 (obs! kortare pass)
Tävlingslydnad/träningstävling – Mari
Hundspråk & hundmöten (heldag) – Pia
Släpspår grund – Eva-Lena
Hantering – Heléne ”Hea”
Tips inför fältprovet – Lars-Göran
Riva tälten
Fredag kväll
Kl 18.00 Avslutningsmiddag med prisutdelningar på Gustav Grill & bar
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Presentation av instruktörerna
Anders Lockerud. Jag bor i Linköping tillsammans med min fru Liselotte och våra två stabijer, Enzo
4 ½ år och hans son Sampo 1 ½ år. Jag arbetar till vardags som officer och helikoptertekniker vid
Helikopterflottiljen i Linköping.
Förutom mina hobbys Golf, jakt och cykling, tycker jag mycket om att fotografera. Av naturliga skäl
blir det väldigt mycket hundfotografering.
Pass på specialen: Fjällpromenad
Cissi Gunlöv heter jag som driver företaget Hundcenter i Sälen som jag startade när jag flyttade till
Sälen från Stockholm i mars 2017. Allting började med vår hund Chili en bordercollie/aussie kille född
2012. Med honom gick jag terapihundsutbildning för Hundens hus. Det var då jag insåg hur härligt det
är att ha möjligheten att kunna jobba med sin hund. Efter det har det rullat på… Vi i familjen skaffade
ytterligare en hund, Pepsi en MAS (Miniature american shepherd) född 2014, jag utbildade mig till
hundinstruktör och hade sedan turen och lyckan att få börja hålla kurser för Hundens hus i Stockholm.
Utbildningar: Terapihund 2013 för Hundens hus, Hundinstruktör 2014/2015 för Hundens hus,
Agilityinstruktör 2015 för Hundens hus, Balansbollsinstruktör steg 1 och steg 2 2016 för Svenska
fysioterapiskolan Åre, Draghundsinstruktör 2016/2017 för Hundsteg i Sulviken, Friskvårdsinstruktör
2016 för Svenska fysioterapiskolan och Hundsteg Åre
Pass på specialen: Balansboll, Drag och Skvallerträning, omvänt lockande och passivitet
Dan Kastö. Jag bor med fru, barn, hundar och katter i Ödsmål norr om Göteborg. Vi föder upp
stabijhun i liten skala under namnet Nadites. Tränar för tillfället viltspår, apportering och rallylydnad
med fokus på att ha roligt tillsammans med hundarna.
Pass på specialen: Rolig vardagsaktivering
Eva-Lena Jansson heter jag och är stolt ägare till 2st Weimaraner och 1 SRHPare. Varit aktiv inom
fågelhundsvärlden i 3 år. Men haft brukshundar före det. Tycker det är otroligt roligt att träna hund.
Håller på med mycket varierande träning för att hundarna ska få ut sin energi och att vi ska komma
framåt i våran träning. Något jag brinner mycket för är att hjälpa andra i sin träning. Så otroligt roligt
och givande. Ser verkligen fram emot veckan i Sälen med er. Hade så otroligt roligt förra året. Tack
för att jag får deltaga detta år med.
Pass på Specialen: Jaktlydnad, släpspår, vattenapportering, vattenvana, viltapportering.
Heléne ”Hea” Lindström. Jag bor utanför Mjölby med min sambo Peter och min son. Jag är
uppvuxen med hund och har haft olika typer av hundar i min närhet, bland annat bordercollie, collie,
blandraser och ett gäng schäferhundar. Nu har jag en engelsk springerspaniel som är ett år.
Har en mindre uppfödning av schäfer mot tjänst till väktare och polis som just nu ligger vilande. Är
hundförare i hemvärnet, har varit instruktör i ca 20 år och har haft en massa olika kurser och är också
MH- figurant. Har genom åren prövat att träna det mesta bland annat spår, skydd, sök, lydnad, men jag
har inte provat på jakten än, så det kan vara mitt nästa mål. De största läromästarna har varit alla
hundar jag har haft genom åren både i hemmet och på kurs. Mitt träningstänk är ganska enkelt. Vi är
ett team, jag och hunden. Vi samarbetar, men det är jag som fattar besluten. Vardagen är det i min
värld som måste fungera för att det ska fungera att träna för tävling.
Pass på specialen: vardagslydnad, patrullstig, personspår, hantering
Lars-Göran Stervik. Varit jakthundsinstruktör i ca 20 år och innan dess instruktör inom SBK i ca 10
år. Dessutom har jag varit tränare och domare inom agility. Jag har varit aktiv inom diverse
hundaktiviteter såsom hundkapplöpning, draghund, brukstävlingar och jagat aktivt med hund inom de
flesta jaktformer. För vidare information hänvisas till hemsidan: www.hundiversitetet.se
Pass på specialen: Träningspass inför jaktprovets eftersöksgrenar, träningstävling jaktprovets
eftersöksgrenar, dirigering, tips inför fältprovet

Inbjudan Stabyspecialen 2018

7

Mari Strömbom heter jag, bor i Borås med mina hundar. I dagsläget har jag en Australian Shepherd
och en Jaktcocker. När jag inte jobbar så tränar jag oftast hund på ett eller annat sätt. Jag har tidigare
tävlat och varit mycket aktiv inom bruksvärlden, där jag tävlat i Rapport, Spår och Sök och även
Lydnad, Räddningssök och Drag. Men vi har även tränat och provat på de flesta olika tävlingsgrenar
för att hitta det som passar oss bäst. På senare år har intresset för jakt ökat, och numera är det mest
jaktträning och spår som vi tränar aktivt. Jag är utbildad Hundskötare och Instruktör, och har även
under flera år läst utbildningar om nutrition hos hund och katt, etologi och kognition m.m. Jag tycker
väldigt mycket om att lära mig och olika ämnen och djupdyka för att förstå bättre och se en större bild
och helhet.
Pass på specialen: Räddningssök, Tävlingslydnad, Vardagslydnad/inkallning, Uppletande och
Rapport
Monica Lundahl. Jag är allmänlydnads och rallylydnadsinstruktör. Jag håller vanligtvis kurser på
Ljungby brukshundklubb.
Pass på specialen: Rallylydnad
Pia Qvillberg. Jag bor med man, barn och två hundar utanför Lysekil. Mina hundar är Dylan, en
Border Collie på 4 år, med honom tränar jag vallning och apportering. Han har även gått Viltspår och
Personspår, testat på Rallylydnad och Kantarellsök. Min andra hund är Puma en Jaktlabrador på 6 år
som jag tränar och tävlar i apportering. Hon är utbildad kantarellsökshund och tränar även hon på
Personspår och Rallylydnad. Jag jobbar som Legitimerad Djursjukskötare på Blå Stjärnans
Djursjukhus i Göteborg, och jag har även en egen firma Pias Hundkommunikation, i vilken jag har
hundkurser och jobbar med problemhundar. Jag är utbildad instruktör (färdig 2003) och
problemhundskonsult (färdig 2005). Jag jobbar med positiv förstärkning för det är det som ligger
naturligt för mig och för att det är ju så mycket roligare! Mina hundar skall se upp till mig som en
kunnig förare som de kan lita på i alla väder så väl som på prov som i hundmöten. Jag vill ha hundar
som lyssnar på mig men inte på grund av att de är rädda för obehag utan för att det är kul och det lönar
sig. På mina kurser anser jag att det är mitt jobb att se till att ekipaget lyckas med övningen oavsett vad
det gäller, jag jobbar individbaserat så att alla får rätt förutsättningar för att lyckas.
Hoppas att vi ses på något av mina pass i sommar!
Pass på specialen: Apportering, Hundspråk/hundmöten, HLR på hund, kantarellsök.
Thomas Sonnerby heter jag och bor i Huskvarna med min fru Lotta och våran Mythos ( Kayobas
Royal Flush) som är 7år. Vi är aktiva i Huskvarna hundklubb där jag sitter i styrelsen och där jag även
ska leda en nybörjarkurs i viltspår till våren. Vi har tränat lydnad och rallylydnad men är främst
intresserade av spår av alla slag. Som den stabijhoun Mythos är så är det naturligtvis spårningen som
är favoritsysselsättningen. Det senaste året har vi också kört en hel del "dogparkour" som gjort att
Mythos har fått mycket bättre balans och självförtroende. Till vardags driver jag en Audio Video butik
i Tranås, där vi säljer allt från TV och mobiler till datorer och foto. Årets special blir våran 4:e i rad,
årets höjdpunkt tveklöst!
Pass på specialen: Dogparkour
Torsten Samuelsson. Hundägare i 50 år, jagar bland annat älg. Uppvuxen med schiller- och
hamiltonstövare och harjakt. Viltspårdomare.
Pass på specialen: Prova-på viltspår

Inbjudan Stabyspecialen 2018

8

Presentation av passen
akt 2018-04-30 Med reservation för ev ändringar

Allmänt om träningspassen: Ta gärna med dig vatten till hunden, belöningsgodis (gärna mjukt)
och/eller leksak, fika om du vill ha det. Till vissa pass åker vi bil (kan bli fler än de som anges nedan)
Obs! att ni som anmäler er till Pias pass Apportering respektive Hundspråk/hundmöten ska mejla lite
information till henne före specialen – se info vid respektive pass.
Rallylydnad (Monica)
Träningspasset riktar sig till nybörjare och de som tränar nybörjar- och fortsättningsklass. Under passet
får ni prova på rallylydnad genom slingor med skyltar. Det är ett roligt och positivt sätt att bygga
samarbete och träna lydnad med sin hund.
Ta med mycket gott godis, leksak, vatten, koppel och halsband.
Vardagslydnad (Heléne Hea)
Vi tränar bland annat på hundens namn, inkallning, vilken är hundens bästa belöning och i vilken
situation. Gör hunden verkligen det jag säger? Inga förkunskapskrav. Ta med leksak och godis till
hunden.
Vardagstips (Heléne Hea)
Det här tillfället individanpassas efter det som du som förare känner att du behöver hjälp med för att få
en fungerande vardag. Inga förkunskapskrav. Ta med leksaker och godis till hunden.
Patrullstig (Heléne Hea)
Vi provar på att få hunden att visa vind- och ljudmarkeringar. I detta pass använder vi oss helt av
hundens naturliga egenskaper hörsel och luktsinne. Patrullstig används inom försvarsmakten, men är
även en kul aktivering.
Inga förkunskapskrav. Ta med jättegott godis till hunden och leksak till hunden. Fika och något att
sitta på om du vill. Oömma kläder rekommenderas.
Personspår (Heléne Hea)
Vi provar på personspår i blandad terräng. För er som har spårat en del ökar vi svårighetsgraden. Det
kommer att vara blandat hårda och mjuka spår. Inga förkunskapskrav. Ta med godis till hunden och
föremål som hunden tycker är roliga. Spårsele om du har. Fika och något att sitta på om du vill.
Hantering (Heléne Hea)
Vi tränar på att kunna hantera hunden i olika situationer och att andra personer ska kunna hantera
hunden. Bra att träna på inför t ex utställning och veterinärbesök. Inga förkunskaper. Ta med glatt
humör och gott godis till hunden.
Dogparkour (Thomas)
Vi går igenom grundtänket i dogparkour för nybörjaren som vill prova på. Vi provar att få hundarna att
stå, gå och sitta på instabila och obekväma saker. Meningen är att träna upp hundens självförtroende i
jobbiga situationer. Vi ger stöd och bygger starkare band med hunden. Inga förkunskaper krävs. En bra
sele är ett måste! Gärna med handtag så man hela tiden kan hålla i hunden om den tappar balansen.
Rolig vardagsaktivering (Dan)
På detta pass tränar vi vardagsgrejer såsom hantering och samarbete. Det är utan några som helst
ambitioner på tävling eller jakt, utan endast en lite roligare och aktivare vardag med glädjen i fokus.
Inga förkunskaper krävs. Ta med: hund, koppel, mycket hundgodis, hundfilt.
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Finslipning inför jaktprovets eftersöksgrenar (Lars-Göran)
Detta pass är för dig som ska delta i torsdagens jaktprov eftersöksgrenarna. Vi kommer att jobba med
lydnad, apportering på land och i vatten samt släpspår. Ta med det du behöver för träningen, fika om
du vill. Vi åker bil till träningsplatsen
Träningstävling jaktprovets eftersöksgrenar (Lars-Göran)
Vi åker med och tittar på ekipagen som genomför jaktprovets eftersöksgrenar. De som har kommit en
bit i sin träning får sedan prova på själva under tävlingslika former. Förkunskapskrav: Hunden ska
kunna apportera vilt på land och i vatten. Vill du bara följa med och titta på jaktprovets eftersöksgrenar
behövs inga förkunskapskrav. Vi åker bil till träningsplatsen.
Dirigering (Lars-Göran)
Här handlar det om att styra hunden under apporteringsarbetet. Vi tittar närmare på ”fritt sök”,
”linjetag” och ”dirigering”. Ta med: hund och dummies (visselpipa om du har). Förkunskaper: Hunden
skall kunna apportera någorlunda nöjaktigt. Vi åker ev bil till träningsplatsen
Tips inför fältprovet (Lars-Göran)
Vi tittar på grunderna i reviering varvat med teori om fältprovet. Inga förkunskaper. Ta med hund och
visselpipa. Vi åker ev bil till träningsplatsen.
Viltspår Prova-på (Torsten)
Viltspår – hunden följer ett blodspår fram till en klöv. Teori och praktik. Ta med: sele/halsband och
spårlina. Vi åker bil till träningsplatsen.
Jaktlydnad grund (Eva-Lena)
Vi börjar bygga den relation som är nödvändig för att få till en lydig hund. Hunden ska lära sig lyssna
på kommandon av röst och visselpipa. De kommandon man själv tycker är viktigast. Ingen förkunskap
behövs. Ta med visselpipa och belöning. Vi åker bil till träningsplatsen
Viltapportering grund (Eva-Lena)
Vi går igenom lite om hur man kan introducera apporteringsvilt för hundarna. Ta med: Godis eller det
hunden verkligen gillar. Dummy eller något hunden gillar att gripa. Ingen förkunskap. Vi åker bil till
träningsplatsen.
Släpspår prova-på (Eva-Lena)
Släpspår går ut på att hunden skall följa ett spår, hitta ett vilt och apportera detta till föraren. På detta
pass får vi prova-på detta. Ingen förkunskap. Ta med: spårlina, spårsele eller spårhalsband, vatten,
godis, dummy el något som hunden gillar att gripa. Vi åker bil till träningsplatsen.
Släpspår grund (Eva-Lena)
Släpspår går ut på att hunden skall följa ett spår, hitta ett vilt och apportera detta till föraren.
Förkunskaper: Hunden måste ha spårat och ha grunderna i apportering eftersom vi i denna övning
sätter ihop dessa två arbeten. Ta med: spårlina, spårsele eller spårhalsband, vatten, godis, dummy el
något som hunden gillar att gripa. Vi åker bil till träningsplatsen.
Vattenvana (Eva-Lena)
På det här passet går vi igenom lite om hur man kan introducera vatten och simning för hundarna och
att de ska tycka det är kul att simma. Ingen förkunskap. Ta med: badkläder, handduk till dig och
hunden, belöning som hunden verkligen gillar, någon leksak som flyter. Vi åker bil till träningsplatsen.
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Vattenapportering prova-på (Eva-Lena)
Vattenapportering går ut på att hunden ska simma ut, hitta en fågel/dummy och apportera denna till
föraren. Vi provar på att få hunden att simma ut och hämta apporten vare sig det är dummies eller vilt.
Förkunskap: Hunden ska gå i vatten och simma. Ta med: badkläder, handduk till dig och hunden,
belöning som hunden verkligen gillar, någon dummy/leksak som flyter. Vi åker bil till träningsplatsen.
Vattenapportering grund (Eva-Lena)
Vattenapportering går ut på att hunden ska simma ut, hitta en fågel/dummy och apportera denna till
föraren. Vi tränar på att få hunden att simma ut och hämta apporten vare sig det är dummies eller vilt.
Förkunskap: Hunden ska gå i vatten och simma och ha några grundläggande kunskaper i apportering.
Ta med: badkläder, handduk till dig och hunden, belöning som hunden verkligen gillar, någon
dummy/leksak som flyter. Vi åker bil till träningsplatsen.
Apportering (Pia)
Vi kommer jobba med jaktapportering, dvs. att hämta och lämna av dummies. Detta är starten för att
sedan kunna hämta och lämna vilt framöver. Men det finns inga krav att man måste vara intresserad av
att starta på prov eller jobba med vilt. Det går alldeles utmärkt att använda apporteringen enbart som
aktivering. Upplägget av dagen kommer jag inte att lägga förrän jag vet nivån på deltagarna. Men vi
kommer jobba med visselpipans signaler, stadga, avlämningar, dirigering, närsök, stort sök och
inkallning. Dvs. alla bitar av apporteringen. Så jag vill att ni har med er en visselpipa av modell 211,5
eller 210,5. Googla visselpipa retriever om ni inte vet vad jag menar.
Sen vill jag att ni skriver ner er erfarenhet av apportering så jag vet var jag skall lägga nivån och det
kan bli så att jag får dela upp er i olika grupper. Men det löser jag om jag vet om det innan. Ni får
gärna tala om ifall ni har något specifikt bekymmer ni vill ha hjälp med. Eller om det finns något
speciellt ni vill lära er. Jag jobbar enbart med positiv förstärkning även i apporteringen. Ta gärna med
fika och gärna något att sitta på för hundarna kommer bli trötta så det är bra med många pauser.
Maila mig er erfarenhet allra senast vecka 28, min mail är piashundkommunikation@hotmail.com
Hundspråk & hundmöten (Pia)
Vi kommer använda första delen av dagen till att lära er vad ni skall titta efter på hundens kropp och
hur ni skall tolka det. I min värld är det viktigast i min relation med hundarna är att jag förstår dem och
hur kan jag göra det om jag inte kan tolka deras kroppsspråk?
Det är också viktigt för mig att kunna tolka andra hundars kroppsspråk för att veta om det är lämpligt
att låta min hund träffa den andra hunden. Under andra delen av dagen kommer vi ha hundmöten och
titta om vi hinner se något av det ni nu har lärt er att titta efter, t.ex. vad betyder den där svansen, hur
ser kroppshållningen ut? Och vi kommer att se till att det blir bra möten! Det innebär inte att vi skall
släppa hundarna lösa och se vad som händer utan jag anpassar upplägget efter hur jag bedömer hunden
och efter vad ni har berättat om er hund. Vi kommer att avsluta dagen med lite generella råd på hur
man skapar bra möten och ev. något individuellt råd om så önskas och om jag har hunnit se tillräckligt
mkt av hunden för att kunna avgöra vad den behöver.
Så jag vill ha en kortare beskrivning om hur ni uppfattar att er hund är med andra hundar. Jag vill ha
den på mail senast början på v 30. Min mail är piashundkommunikation@hotmail.com
HLR på hund (Pia)
Vi kommer gå igenom lite om vad man bör veta om sin hunds ”normaltillstånd”.
För att sen öva HLR, på humandockor och ev. tar jag med HLR-hunden Blå Stjärnan har, om någon
får plats med den i bilen upp (:
Sen kommer vi gå in på förgiftningar och en del vanliga sjukdomar. Passa på att ställa frågor om ni har
några! Hundarna kommer bara att vara med på början av passet men sedan kan de gå och vila sig för
den som önskar. Ni som ägare behöver bara ha med penna och papper för den ambitiösa som vill
anteckna.
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Kantarellsök (Pia)
Vi kommer ägna dagen åt att lära hunden vad doften av kantarell innebär och att det lönar sig att leta
upp den till sin ägare. Vi kommer också påbörja en markering så hunden kan signalera till er att den
har hittat ”skogens guld”. Kantarellsök är en riktigt kul OCH lönande aktivering, man behöver inga
förkunskaper. Det tar lite tid att lära in men ni kommer få en bra start under denna dag. Och ni kommer
få med er ett underlag på hur ni skall jobba vidare hemma. Det ni behöver ha med er är klicker och en
scarf som är lagom stor att trä över hundens huvud på ett enkelt sätt. Det kan vara bra att ta med
långlina om man har det och inte vågar släppa sin hund lös. Gärna sele också för att påverka så lite
som möjligt i söket. Kantarellsök är jobbigt för hunden så det är bra om ni tar med er fika och något att
sitta på för det blir många pauser.
Räddningssök (Mari)
Vi kommer lära dig och din hund grunderna för ett räddningssök med hund i ett ruinsök. Dessa pass
lämpar sig för alla hundar, oavsett ålder eller tidigare erfarenheter. Osäkra hundar går jättebra också,
detta är perfekt för att stärka självförtroendet.
Vi åker bil till träningsplatsen
Lydnad (Mari)
Vi kommer gå igenom de olika momenten för Startklass i lydnad. Prata om olika belöningsmetoder,
tajming och varför. Tycker du att lydnad verkar stelt och tråkigt? Kom och kika så kommer du få en
annan uppfattning! Lämpar sig för alla hundar och åldrar. Pass nr 2 kommer vara en liten inofficiell
lydnadtävling för de som vill prova på.
Vardagslydnad/Inkallning (Mari)
Skvallerträning, vad är det? Hur kan jag läsa min hund under promenader och hemma?
Kontaktövningar och target, vad innebär det? Vi kommer gå igenom enkla och roliga övningar för att
stärka relationen mellan dig och din hund. Och alla kommer få hjälp med det de vill. Jättebra pass för
alla hundar oavsett ålder!
Uppletande (Mari)
Ett delmoment inom Brukset, där hunden ska hitta små föremål inom ett område. Vi kommer lära
hunden grunderna och hjälpa den att koppla på sin näsa för att arbeta att hitta saker vi lagt ut.
Rapport (Mari)
Bästa bruksgrenen! Hunden kommer att springa mellan 2 personer den känner. Hunden får träna
passivitet och fokus, samt att koppla på näsan och jobba när den springer. Ni behöver vara 2 personer
per hund till detta pass. Osäker på om din hund kan vara lös under övningen så behöver du inte oroa
dig, hunden kommer vara så fokuserad på att springa att den
glömmer att springa efter rådjur. Jättekul aktivitet som uppskattas av hela familjen som kan följa med
och delta. Och hundarna älskar det!
Balansboll (Cissi G)
En rolig träningsform tillsammans med din hund där hunden får träna den lednära muskulaturen som
annars är svår att komma åt. Vi tränar även hundens kroppsuppfattning, vår relation till hunden och har
du en försiktig och lite rädd hund kan även hundens självförtroende öka med hjälp av denna
träningsform.
Draghund (Cissi G)
Vill du komma igång och dra med din hund? Det är en rolig sysselsättning och motionsform både för
hund och hundägare. Här går vi igenom utrustning, tränar på att få hunden att hitta glädjen i att dra och
pratar även om hur man tränar upp muskulaturen och konditionen på hunden så man bygger upp den
för draget.
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Omvänt lockande, skvaller, passivitet (Cissi G)
På detta kurstillfället kommer vi att gå igenom dessa tre inlärningsmetoder/övningar. Vi kommer att
träna grunderna så ni får en förståelse för dessa.
Omvänt lockande - Här vill vi ha hundens fokus på någonting annat än det vi visar den. Håller vi t.ex.
godis vid nosen på vår hund så vill vi att hunden vänder bort nosen och ignorerar det. Målet är att
hunden ska fokusera på den arbetsuppgift vi ger den vad som än händer runt omkring.
Skvallerträning - Vi tränar hunden på att berätta för oss om det händer någonting runtomkring. T.ex
vid hundmöten så vill vi att hunden ska komma in till, och välja oss medan den mötande hunden
passerar. Detta tränar vi in med belöningar och glädje så vi får hunden att vilja välja oss.
Passivitetsträning - En hund har ofta enkelt att bli triggad av oss att dra igång och leka och busa för
fullt men när vi önskar en lugn hund ser det ofta lite annorlunda ut. Här tränar vi in lugnet hos hunden
utan att vi ger den en arbetsuppgift. Passiviteten är skön att ha när man t.ex. åker buss/tunnelbana, är
hos veterinären, går och fikar m.m. Här börjar vi träna in passivitet
Fjällpromenad (Anders)
Om ni följer med mig på fjällpromenad på Stabijspecialen så går vi en sväng upp på toppen, tar
förhoppningsvis en fika i strålande sol. Om du vill, och vädret tillåter, letar vi upp en plats som passar
till porträttfotografering. Vi tar några fina bilder på dig och din hund, eller bara din hund om du hellre
vill det. Bilden skickar jag senare hem till dig i digitalt format. Hoppas vi ses!
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I samband med den 18:e Stabyspecialen arrangerar SKF i SvSK:s regi

inofficiell utställning för Stabijhoun
Tid: Söndagen den 29 juli 2018
Plats: Olnispagården, Sälen
Domare: Marina Bengtsson, Sverige
Klasser
Valp I, 4-6 mån
Valp II, 6-9 mån
Uppfödar-/Avelsgruppgrupp, valpar 4-9 månader
Juniorklass, 9-18 mån
Unghundsklass, 15-24 mån
Jaktklass, från 15 mån, samt minst 3:e pris på jaktprov för stående fågelhundar
Öppenklass, 15 månader och äldre
Championklass, 15 mån och äldre
Veteran, 8 år och äldre
Uppfödar-/Avelsgrupp, vuxna från 9 månader
Anmälan
Anmälan sker på anmälningsblankett som finns på Svenska Stabyhounklubbens hemsida
www.stabyhounklubben.se.
Anmälan och avgift skall vara klubben tillhanda senast 2018-07-01.
Anmälningsavgiften betalar du till klubbens Plusgiro nr 430 77 40-3, uppge hundens reg nr och namn
samt ägare. Anmälningsavgiften återbetalas ej vid domarbyte eller mot veterinärintyg. PM kommer att
skickas via mail, så var noga att ange e-post adress.
Vid betalning för medlemmar boende utanför Sverige, kontakta Ingela för IBAN och BIC.
ingela.ralg@telia.com
Anmälan skickas till anga@falkvarv.se eller SvSK, Ann-Catrin Löfqvist, Tröingevägen 23, 311 37
Falkenberg
Anmälningsavgifter:
Valp och Veteran 185: –
övriga klasser 260: –
Bedömningen startar kl 10.00.
Samtliga hundar ska vara vaccinerade enligt SKK:s bestämmelser.
Medlemskap i SvSK Klubben erfordras.
Upplysningar: Ingela Rälg, 070-798 58 78

Varmt välkomna!
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Specialens KM – lydnad.
Kom ihåg: Samarbetet är viktigare än precisionen.
Brons Poängbedömning 10-5p. Minimipoäng för klubbmärke brons: 49 p
1. Linförighet:
Hunden ska föras i slakt koppel på förarens vänstra sida 20m på anvisad bana, vända gå tillbaka
sätta sig på förarens vänstra sida. Vid start och slut får kommando användas. Bedömning:
samarbete.
2. Uppbindning:
Hunden binds upp och sitter, förarens går ifrån 15m, väntar 30 sek och återvänder därefter till
hunden. Kommando vid lämnande av hunden får användas. Bedömning: trygghet.
3. Möte med person och hund:
Föraren går med hunden på vänstra sidan för att möta person med hund, stannar, sätter hunden ner,
hälsar i hand, konverserar, tackar i hand, vänder och återgår. Kommando får användas.
Bedömning: kontakt, trygghet.
4. Inkallning:
Sätt hunden, gå ifrån 15m, kalla in på domarens kommando. Kommando vid lämnande och
inkallning får användas. Bedömning: kontakt.
5. Sidförflyttning:
Hunden förs vid förarens vänstra sida i slakt koppel längs en uppgjord sträcka på 20m mellan
koner med 1,5m mellanrum. Kommando får användas. Bedömning: samarbete.
6. Matförbud:
Hunden ska i en ruta 7x7m föras i slakt koppel, förbi två fat köttbullar, kommando fot får ej
användas. Bedömning: samarbete, kontakt.
Silver Poängbedömning 10-5p. Minimipoäng för klubbmärke silver: 52p
1. Linförighet:
Hunden ska okopplad gå vid förarens vänstra sida 20m i anvisad bana, vända, återgå och sätta sig
på förarens vänstra sida på anvisad plats. Kommando får användas i starten. Bedömning:
samarbete.
2. Trygghetsövning:
Föraren sätter hunden på anvisad plats, går ifrån hunden enligt anvisning och återgår till hunden
vilken inte ska ha flyttat sig. Kommando får användas när föraren lämnar hunden.
3. Möte av person med hund:
Hunden går vid förarens vänstra sida okopplad mot det mötande ekipaget, på 3m sätts hundarna
ner, förarna går fram och hälsar i hand, konverserar, tackar i hand, tar med sig hunden och återgår.
Kommando fot och stanna får användas. Bedömning: samarbete, trygghet.
4. Inkallning:
Föraren sätter hunden, kopplar loss, går ifrån hunden 20m till anvisad plats, kallar in på domarens
kommando. Kommando vid lämnande och inkallning får användas. Bedömning: samarbete.
5. Sidförflyttning:
Hunden ska föras okopplad längs en sträcka på 20m mellan koner. Kommando vid start får
användas. Bedömning: samarbete.
6. Matförbud:
Hunden ska okopplad föras i en ruta 7x7m vid förarens vänstra sida förbi tre fat köttbullar.
Kommando fot får ej användas. Bedömning: samarbete.
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Guld Poängbedömning 10-6p. Minimipoäng för klubbmärke guld: 54 p
1. Störningsövning:
Föraren sätter hunden på anvisad plats och går ifrån hunden. Funktionärer kastar dummies mellan
sig, från sig, över hunden, utan att denne flyttar sig. Kommando när föraren lämnar hunden får
användas.
2. Ligg:
Föraren lägger hunden på sin vänstra sida, förarens går ifrån ca 20m till anvisad plats, väntar 1
min. Under tiden passerar en annan hund i koppel med förare bakom den liggande hunden på 5m
avstånd (gåtakt). Föraren återgår och sätter hunden upp. Kommando får användas vid lämnandet av
hund. Bedömning: trygghet.
3. Störningsövning:
Föraren sätter hunden på anvisad plats, går ifrån hunden. Funktionärer rullar boll mellan sig
framför hunden, föraren kallar in hunden på kommando. Hunden ska direkt till föraren.
Kommando får användas när föraren lämnar hunden och inkallningskommando/pipa får användas.
4. Linförighet:
Föraren går med okopplad hund längs en anvisad bana. Startkommando får användas. Hunden ska
sitta på förarens vänstra sida vid start och slut.
5. Inkallning:
Föraren lämnar hunden på anvisad plats, gömmer sig och kallar in enligt anvisning. Kommando får
användas när föraren lämnar hunden och inkallningskommando/pipa får användas.
6. Matförbud:
Hunden ska okopplad föras längs en anvisad bana förbi fyra fat med olika sorters hundgodis.
Startkommando (ej fot) och nej får användas.

Årets Klubbmästare Poängbedömning 10-0p. Ekipaget med flest poäng vinner.
1. Fritt följ
Hunden ska okopplad följa föraren på en anvisad bana. Ekipaget ska gå, inte springa. På anvisade
ställen stannar föraren och sätter hunden, stannar och lägger hunden och vid sista stationen görs en
inkallning. Start-, sitt-, ligg- och inkallningskommando får användas.
2. Stadga
Föraren sätter hunden vid sin sida (okopplad). En person tjoar och hoppar vid hunden i 10 sek.
Hunden ska sitta stilla.
3. Stadga med störning
Sätt hunden, gå ifrån till en person med hund ca 5 m bort, prata och hälsa både på personen och
hunden. Din hund ska sitta kvar. Stannakommando får användas när du lämnar hunden.
4. Störning
Gå med lös hund vid din sida ca 10-15 m rakt fram (ej fotkommando). Ett föremål kommer att
kastas ut ca 1 m framför hunden. Ni ska bara fortsätta gå, hunden får inte ta föremålet.
5. Apportering
Sätt hunden på valfritt avstånd framför hindret, kasta en apportbock eller dummy över hindret –
hunden ska sitta kvar. Hunden ska på kommando hoppa över hindret, hämta föremålet, hoppa över
igen, komma till föraren och lämna apporten i förarens hand på förarens kommando. Föraren talar
innan momentet om var hunden ska göra avlämningen (framför föraren eller vid förarens vänstra
sida) och om hunden ska sitta eller stå vid avlämnandet. Sitt-, stanna-, hopp-, apport- och
losskommandofår användas.
6. Godisförbud
Frestande godis i riklig mängd och av olika sorter är utslängt på marken i en ruta ca 5x5 m utmärkt
med koner el dyl. Föraren går med lös hund rakt fram genom rutan över det utkastade godiset utan
att hunden tar något. Start (ej fotkommando) och nejkommando får användas.

Välkommen till en härlig hundvecka i Sälen!
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