
  

 
 

 

Välkommen till ett nytt, rykande nummer av Gläfset, Tyresö BKs e-tidning…                 
I detta nummer av Gläfset får ni bl.a. läsa om Halos vandring i fjällen, information från 
medlemsmötet samt en artikel om Ljudberörhet. Dessutom får ni läsa och se bilder på 
Gängan när hon lär sig ett nytt trix – Att dra av matte Pillan sockorna. Själv undrar 
jag varför man lagom till vintern, vill lära sin hund att dra av en sockorna? Blir det inte 
kallt om fötterna? Hälsningar/Malin Gläfset redaktör. 



 

 

  
  Hej! 

Här kommer en artikel från vår fjällvandring Abisko-Kebnekaise augusti 2015. 

Vi startade fjällvandringen vid Abisko turiststation som ligger 134 mil från 
Stockholm. Att åka bil så långt är rätt jobbigt och att flyga med hunden i bur i 
bagagedelen är inte heller så kul. Då återstår tåget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Startklara: Halo bar sin mat och mina regnkläder i klövjeväskor, cirka 4 kg. Jag bar 
strax under 20 kg. Grundregel för både hund och människa är att man kan bära ca en 
tredjedel av sin vikt efter lite träning. Halo skulle alltså kunna bära 7 kg egentligen 
då han väger dryga 20 kg. 

De första dagarna var det förskräckligt med mygg och knott när vi stannade på 
kvällarna. Myggnät att ha över huvudet finns till oss människor men jag har inte sett 
motsvarande till hund.  

Tyvärr får man inte åka ligg/eller sovvagn med 
hund i Sverige. Det fungerar i övriga Europa, men 
inte i Sverige. Något för SKK och SBK att försöka 
påverka kanske?  

134 mil tar ca 20 timmar att åka med tåg – 
sittandes med hunden liggandes i gången, där alla 
går, eftersom det var enda stället han fick plats. 
Man kan gå av och rasta hunden där tåget gör 
längre stopp. 

(Tillägg: Den 1:a oktober 2015 blev det äntligen godkänt 
att ha med sig hunden i SJs ligg/sov-vagn) 

 

 

Startklara 



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

             

 

Halo blev klart besvärad av alla mygg 
och biten på magen. Jag svepte in 
honom i min handduk och kletade in 
honom med myggolja för att han 
skulle slippa myggen. 

Vi hade otrolig tur med vädret, 7 dagar med 
solsken och blå himmel. Vyerna var bedövande 
vackra och Stockholms-stressen var långt, 
långt borta. 

 

Med tanke på alla mygg, så var 
det desto skönare att få gå in i 
tältet och sova… Där var det 
fritt från både mygg och knott. 



 

 

  

Vid fjällvandring ingår att passera ett 
antal hängbroar med galler att gå på. 
Lapska har sällan problem med detta 
som tur är.  

Att bära både ryggsäck och hund över 
en forsande älv på en svajig bro, hade 
inte varit så kul. 

 

En av alla hängbroar.. 

Efter 7 dagar och 11 mils 
vandring var vi framme vid 
Kebnekaise fjällstation.  

Lämplig längd på dagsetapper är 
14-18 km beroende på terräng. 
Det går inte lika fort att vandra 
i dessa trakter, som att gå den 
sträckan hemma, då leden ofta 
är rätt stenig och med en del 
höjdskillnader.  

Från Kebnekaise till Nikkaluokta flög vi helikopter. Även det okej för en 
lapsk. Arbetar de som renvallare så ingår det i vardagen. Från Nikkaluokta 
är det busstur till Kiruna. Sedan 18 timmars tågresa – sittande – till 
Stockholm. För min del och jag tror även för Halos del kan man inte ha en 
bättre semester, särskilt när man har tur med vädret. 

Hälsningar från Siv & Halo. 

Flyger Helikopter.. 

 



 

  
 Information från medlemsmötet. 

Angående klubbens olika appellplaner: Den bortre/lilla planen ska i första hand användas 
för kursverksamhet (turkos färg på bilden nedan). Är det två kurser samtidigt på klubben, är 
kurs nr 2 på den delen av stora planen som är närmast bortre/lilla planen (mörk gul).  

Egen träning sker på stora planen, men kursverksamhet har självklart företräde. 

Löptikar tränar på den delen av stora planen som är närmast gångvägen. 

Rallylydnadsbanor sätts upp på stora planen, mot stugan till, så att de som tränar ex 
framåtsändande, långa inkallningar mm kan göra detta över hela den stora planen, fast 
närmast diket. Visar man hänsyn till och pratar med varandra, så ska det inte vara några 
problem att samsas på stora planen.  

På den öppna träningen på tisdagar är det precis som tidigare, rallylydnad på den bortre/lilla 
planen och lydnadsträning på den stora planen. Rallylydnadens öppna träning har dock 
vinteruppehåll tills det blir varmare och ljusare på kvällarna.   

 

 

 

 

 

 

 

(Ej skalenlig bild, men ni förstår nog ändå) 
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LÖP-
TIK 

BRUKS & LYDNADSTRÄNING 

TÄVLINGSEKIPAGE!! 

Är du ett av Tyresö BKs tävlingsekipage som har tävlat i någon av grenarna Bruks, 
Lydnad eller Rallylydnad under 2015? Då kan ni vara med och tävla om TBKs Årets 
tävlingshund. 

Har du och din hund tävlat för första gången någonsin (i någon av ovanstående 
grenar)? Då kan ni vara med och tävla om TBKs pris Årets debutant. 

För att ha en chans att vinna något av dessa priser måste du skicka in era 
tävlingsresultat till följande mailadress: tavling@tyresobk.se  

Endast resultat som är inskickade till TÄS mailadress kommer att räknas. Det är 
eget ansvar som gäller!      
  Hälsningar/TÄS  



 

  
  Ljudberördhet/Ljudrädsla. 
 

För en hund kan många olika ljud i det dagliga livet verka skrämmande, men något som 
framförallt framkallar rädslor är nyårsfirandets smällare och raketer. 

Vissa hundar är mer rädda för själva smällandet, medan andra är mer rädda för 
själva raketerna och det visslandet ljudet de avger. Hos många har rädslan eskalerat 
från att bara vara en lätt berördhet till att bli en total panikkänsla som utlöser 
flyktbeteenden. 

Vad många nyblivna hundägare inte känner till är att man faktiskt kan förebygga att 
ens hund utvecklar rädslor för höga ljud, samt att det ofta även går att vänja hunden 
vid ljuden om man hanterar situationerna på rätt sätt, samt tränar hunden i 
kontrollerade situationer. 

Bl.a. kan man ta reda på var i närheten det finns skjutbanor eller t.ex. en 
brukshundklubb, och ta reda på när det skjuts där.  

Närma dig skotten från långt håll, de första gångerna räcker det att man håller sig 
på långt avstånd.  Upprepa denna tillvänjningsträning så ofta du har möjlighet.  

Det absolut viktigaste under träningen är att du själv beter dig helt normalt. Låtsas 
som att det regnar! Detta gäller även om hunden skulle blir rädd. Trösta INTE! 
Detta bekräftar bara för hunden att det verkligen är farligt, då ju matte eller husse 
i hundens ögon också verkar tycka det, och man hjälper alltså trots sin välmening till 
att skapa en rädsla.  

 Detta gäller f.ö. i även andra situationer i vardagen då din hund reagerar med rädsla 
eller oro. T.ex. veterinärbesök, kloklippningar etc.  Det kan vara svårt, då det är en 
mänsklig reaktion att trösta, men för hundens skull - försök att lägga band på dig 
och förstärk inte rädslan genom att ömka.  

Då man tränar en ljudrädd hund kan det vara bra att använda sig av olika hjälpmedel i 
form av kosttillskott.  

• Zylkene - börjar att ges 1 vecka innan hunden eller katten utsätts för stress. 

• Adaptil (D.A.P), ett slags lugnande feromoner. Det finns i olika former: Spray, 
adapter eller halsband. 

• I vissa svåra fall av rädslor finns även vissa läkemedel veterinären kan skriva ut. 

• Thundershirt - väst som visa hundar reagerar lugnande på. 

Ibland kan ovan nämnda medel användas i förebyggande syfte fr.a. runt nyår och 
speciellt med unga hundar. 



 

  
Börja träna i god tid innan en förväntad stressad situation så som t.ex. nyårsraketer.  
En valp är det bra att träna för säkerhetsskull redan från början för att undvika att 
man får problem i framtiden. 

                   

Text: Malin Dartell & Magdalena Haeger. 

 

 

 

VILL/KAN DU HJÄLPA TILL OCH STÅ I KLUBBENS CAFÉ NÅGON KVÄLL?  

Det behövs alltid någon i caféet på onsdagar då det är hundrundan, men även 

de måndagar & torsdagar som det är kursverksamhet behöver någon fixa fika.  

Vi som är ansvariga för köket ser till allt som ska finnas i caféet finns hemma, 

så du behöver inte handla eller baka... (Vill du baka så är det självklart välkommet). 

Vid ev. frågor/funderingar maila till köksansvarig på adress:

blom.veronica@gmail.com 

   Hälsningar: Veronica & Malin. 

mailto:blom.veronica@gmail.com


 

  
Att träna med Bullmastiff:  

            DRA AV SOCKAN.. 

Hittade detta trick i tidningen Brukshunden och kände för att prova det på Gängan. 
På sätt och vis är det ett enkelt trick förutsatt att hunden klarar av att ta saker i 
munnen och att den sedan vågar dra. Svårigheten för Gängan var själva dragandet; 
att våga ta i ordentligt så att sockan faktiskt åker av. 

Jag började med att låta henne bekanta sig med sockan, alltså att nosa på den och 
visa intresse. Hon fick mycket belöning för detta ett par gånger innan jag bad henne 
ta sockan i munnen när jag höll den mellan mina händer. Som vanligt väljer man det 
kommando man vill, men jag brukar säga ”ta” när det är saker vi leker med. Gängan 
har lätt för att gripa olika föremål och material eftersom vi har tränat mycket på 
det, men hon visar ändå tydligt att vissa saker är mindre trevliga att ha i munnen och 
håller då lite löst och försiktigt. Självklart peppade jag henne massor med belöning 
och glädje. Efter det försökte jag inspirera henne till att våga dra sockan mellan mina 
händer och det gick riktigt bra. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ta sockan i munnen.. Nosa på sockan.. 

  

Dra från handen.. Ta i tån.. 



 

  

Sedan kom själva sockan-på-foten-momentet. Jag lät sockan sitta väldigt löst och 
presenterade den lösa tån och bad henne ta den vilket hon inte tyckte var så 
konstigt. Hon tog den, men sen då? Hon är van vid kommandot ”dra” som jag använder 
när vi försiktigt har lekdragkamp. Gängans rygg tål inte häftiga lekar, men att lära 
sig dra försiktigt med kontroll har varit en del av hennes rehab. Jag har dock alltid 
tonat ner hennes buslust, men behövde just till detta trick skruva upp den lite. Hon 
drog, men vid motstånd släppte hon genast greppet.  

Efter några försök då sockan satt riktigt löst lyckades hon dra av den och det blev 
klang, jubel och godis. Efter några sådana omgångar kunde jag sätta sockan högre 
och högre upp på foten och tillslut var vi i mål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Gängan gillar tricket jättemycket, men släpper sockan så snart den har dragits av min 
fot och för mig har det räckt så. Man kan ju utveckla det till att hunden ger en 
sockan i handen efter avdragandet, då får man in en lekapportering också. 

En tanke som slår mig är att vissa hundar kanske inte skall lära sig detta trick om det 
är maniska på att bita sönder saker. Å andra sidan brukar hundar som får rolig 
aktivering minska ner på självaktiveringssysslorna. Gäller kanske inte alla hundtyper… 

  

Dra.. Dra med kraft.. 

  

Ta i.. Färdig.. 



Skämt åsido, det är klokt att tänka efter innan man lär sin hund ett trick. Somliga 
saker kan bli knas. 

Jag vet en tidigare kurskompis som hade lärt sin hund att hämta tidningen från 
brevinkastet. Hon prenumererade på en dagstidning. Jättekul när den förstod 
momentet, mindre roligt när den väckte sin matta varje natt (då tidningsbudet 
levererade) med en tidning i munnen och en uppfordrande blick efter belöning. Eller 
de som lär sina hundar att hämta en öl åt husse ur kylen. Kan få katastrofala följder. 

Dock tycker jag att det är så roligt att lära sin hund nya saker och hundar älskar 
verkligen utmaningar och beröm. De växer något oerhört av kunskap liksom vi 
människor och de är värda att få utöka sitt kunskapsförråd under sitt alltför korta 
liv. Det skall vara kul att vara hund. 

 

Lycka till önskar Pillan och Gängan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text: Pernilla Lindahl.  

Foto: Malin Emanuelsdotter.     

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 Kallelse till Tyresö BK:s årsmöte 2016. 

 

TYRESÖ BRUKSHUNDKLUBB VÄLKOMNAR  

      DIG  
         TILL ÅRSMÖTE !!! 

 

Tid: Söndagen den 21 februari 2016 kl. 15:00 

Plats: Klubbstugan. 

 

Dagordningen och ekonomiska rapporter kommer att finnas tillgänglig i 
klubbstugan inom föreskriven tid innan mötet. 

 

Klubben bjuder på smörgåstårta.        

Varmt välkommen! 

 

       

 

             god jul & gott nytt år 

                   önskar 

                styrelsen. 
 

 

god jul & gott nytt år 

önskar  

malin/gläfsets redaktör. 


