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 Gläfsets toppbild blir denna fina sommarbild på Nix. Fotograferad av 

matte Sofia Hagberg, när hon och Nix var på semester på Gotland. 

Hej på er alla och välkomna till ett nytt och fullspäckat nummer av 

Tyresö Bks fantastiska online-tidning Gläfset. I detta nummer 

finns kallelse till medlems och årsmötet. Dessutom kan ni läsa 

inlägg från årets hemmaläger + bilder därifrån, en artikel om 

Skyddsträning, en notis + bilder från vad Halo och matte Siv har 

hittat på i sommar, bilder från målningen av klubbstugan och 

bygget av rampen, information från klubbens café samt lite 

information om vad som händer på klubben under hösten mm.  

        Hälsningar/ Malin Redaktör på Gläfset. 



  

 

 

 

den soligaste, så måste jag faktiskt säga att jag har varit rätt nöjd med vädret ändå. Jag 

har kanske haft tur, jag har kanske haft fler soliga dagar på min ledighet än många 

andra, eller så är det bara så att jag har passat på att göra det bästa av varje enskild 

dag oavsett om det varit soligt eller regnigt och tagit dagen som den kommer... Jag är 

rätt spontan av mig och gillar allra bäst när jag kan dricka mitt morgonkaffe på altanen i 

lugn o ro och samtidigt fundera ut vad jag vill göra just den specifika dagen. Det är 

kanske därför som jag inte blir besviken om det ex skulle regna en dag, för då planerar 

jag bara att göra något som inte störs av regnet… 

Den här sommaren har Lexi o jag bl.a. åkt motorbåt i Mälaren, badat, spårat i skogen, 

en helg åkte vi ut till en liten ö och tältade, vandrat en bit längs Sörmlandsleden, varit 

hos vänner i en stuga på Krokholmen där jag fick testa att köra Jetski för första 

gången. Lexi badade massor o lekte med sina kelpiekompisar, vi har hälsat på min familj 

nere i Kungsbacka, umgåtts med vänner, gått på Gröna Lund, deltagit på TBKs 

spårläger, gått kurs i Nosework, samt njutit hemma i trädgården och laddat batterierna 

inför en spännande och fullspäckad höst… 

                     Text: Malin Emanuelsdotter. 

 

 

  

 

 

 
 

 

När jag skriver detta är det en varm och solig 

dag i början av september, semestern är över 

och hösten är på ingång… Trots att den här 

sommaren inte varit varken den varmaste eller 



 När redaktionen efterlyste bilder och notiser till kommande nummer av Gläfset, fick 

vi ett mail från Siv. Hon ville delge läsarna hur det är att paddla kajak med en hund…  

 

       HEJ… 

Halo (Bergelejonets I Hunt Alone) är en 3-årig 

Lapsk vallhund, som gillar att följa med när vi 

Paddlar kajak. 

Vi har en tvåmanskajak med ett extra hål  

mellan paddelplatserna, där ett barn eller som  

i vårt fall en hund kan sitta. 

När Halo var 4-5 mån gammal fick han börja 

följa med på några korta turer med kajaken.  

Första gångerna skällde han och var orolig när vi paddlade, men han tyckte nog 

att det var värt besväret när han lite senare fick skutta runt lös på någon ö 

där vi stannade och tog paus.  

Året efter var det inga problem, då visste Halo vad som gällde och hoppade 

självmant i kajaken och lade sig. Enda gångerna det blev lite äventyrligt 

var om någon större insekt flög förbi, då han har viss sorts ”insektsfobi” som 

gör att han måste fånga allt som närmar sig. 

I år var Halo en ännu mer rutinerad kajakresenär så vi vågade oss över en och 

annan skvalpig fjärd och ut till en ö utanför Arholma. Under större delen av 

paddlingen, som denna gång tog ca 4 timmar per dag inkl. en kortare paus, så 

låg Halo ner i kajaken. Dock måste han sätta sig upp och kolla vad jag gjorde 

så fort jag tog fram kameran. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Väl framme på en ö utanför Arholma med hela Ålands hav utanför kom 

belöningen - att få springa lös och göra lite som man vill. Särskilt ett stenparti 

med illrar var spännande att upptäcka, tyckte Halo. 

 

                               

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 
Hej och välkomna tillbaks till klubben efter sommaren   
Som några av er redan märkt så har vi i café-gruppen börjat baka. Vi har bestämt att vi ska 
försöka att i möjligaste mån bara ha hembakat kaffebröd till försäljning, samt på kurser. När 
caféet inte är bemannat, är du självklart välkommen att fika ändå. Det är bara att gå in i köket 
och köpa något att dricka eller något att mumsa på. I kylskåpet finns läsk, bubbelvatten, festis 
och ”köpebröd” ex delicatobollar. I frysboxen finns hembakat fikabröd ex bullar och muffins, 
samt Pan pizza, piroger, toast och glass. Köp det du vill ha och lägg pengarna i kassan, som 
vanligt. Prislista sitter på anslagstavlan samt på frysboxen.  
 
Ledsen för förseningen, men under oktober månad kommer vi i caféet äntligen att börja sälja 
fika-klippkort á 100:- (värde 105:), så håll ögonen öppna  
 
Efterlysning! Vi behöver hjälp med att bemanna caféet, framför allt på tävlingar, men även då det 
är dubbla kurser samt på onsdagar då det är hundrundan. När det är tävlingar bör vi vara minst 2 
st. som står i caféet, för att det ska flyta på med försäljning, lunch mm. Vill du hjälpa till i caféet 
eller har du några frågor/synpunkter så är du hjärtligt välkommen att maila till Veronica som är 
köksansvarig på: blom.veronica@gmail.com   
          

        Hälsningar café-gruppen/Veronica, Malin, Charlott & Catharina. 

När ni läser det här numret av Gläfset 

så har vi dessutom varit iväg på en 

fjällvandring i Lappland dvs. Halo-

rasens hemtrakter. 

Under fjällvandringen kommer Halo bl.a. få bära sin egen mat i klövjeväskor 

(ca 4 kg)… Halo har aldrig sett en ren så det kan bli spännande om vi möter 

någon på nära håll…   

  Hälsningar från Siv och Halo. 

mailto:blom.veronica@gmail.com


   Målning av klubbstugan

Denna sommar har vi målat om klubbstugan, vi och vi förresten… Det är 

kanske mer korrekt att säga att vi har anlitat en firma som har gjort 

det åt oss. Ewa Idsund tog in offerter och till slut hittade vi ett 

företag som kunde göra detta under sommaren när vi hade lite mindre 

aktiviteter på klubben. 

För att underlätta målarnas arbete fick vi göra lite punktinsatser som 

att röja ner sly och grenar som lutade mot huset, klippa ner det höga 

gräset och städa upp runt hus och containern samt bära ner alla möbler 

från altanen. Vi tog även ner anslagstavlan och såg då att det fanns 

ytterligare en färg bakom den. Två vändor med släpvagn till åter-

vinningen med bara sly blev det också. 

                     

Denna sommar har jag varit mycket nere på klubben för att fixa inför 

målningen och ni som råkat vara där har då glatt hjälpt mig med det jag 

bett er om. Härligt med så hjälpsamma klubbkamrater, ett stort tack 

till er ALLA som har hjälpt till stort och smått!  

        

                                                

 

Kolla hur det såg ut, 

fläckigt, rostigt, 

smutsigt, och med 

avskavd färg… 



  

                                                                                                                                 

 

                    

 

 

 

Text & Bild: Charlott Vidh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   Visst blev det fint    

     

       

 

 Som en liten extra grej bestämdes det att vi 

skulle fräscha upp altanen också, så den 

skrubbades ren och därefter laserades den i en 

snygg ljusgrå färg.  

På stugans gavel har det börjat 

byggas en handikappsramp. Den 

byggs i tryckimpregnerat virke, 

vilket innebär att den inte får 

laseras/målas än på något år (i 

fall någon undrar över dess 

omålade färg)… 

 

 

  

Renskrubbad 

altan innan den 

blev laserad… 

 

 

 

 

 

 

Text & Bild Charlott Vidh. 



                                              

 

 

 

 

 

 

 

  

En rapport från Tyresö BKs årliga sommarläger…  

Vardagen är tillbaka efter en helt underbar lägerhelg på klubben! Eftersom jag var för 

långsam på att anmäla hade jag ingen plats fram till ca 2 veckor innan lägret skulle vara. 

Då såg jag på Facebook att det blivit platser ledigt på appell/lägre brukslydnad och 

uppletande gruppen. Men då var jag snabb vid tangentbordet och högg en plats och det 

är jag så glad att jag gjorde.  

Gruppen var stor, 12 personer, så vi delades på två, där min grupp körde lydnad för Ulrika 

på förmiddagen och uppletande för Bosse på eftermiddagen. Två lägerdagar är inte helt 

lätt att organisera för att det ska bli effektivt och bra men det var ett jättebra upplägg 

med stämningen på topp hela helgen. 

 Från Ulrika fick jag med mig en massa bra tips, idéer och kvitto på att jag och Lakrits är 

på rätt väg i lydnadsträningen. Det var så bra att Ulrika fick titta på hur vi jobbar så hon 

kunde förklara och ge mig feedback på hur jag ska tänka kring träningen och jobba vidare 

för att komma framåt i både stort och smått. Så den där starten i appellen känns helt 

plötsligt inte helt omöjlig till våren! Och jag känner för första gången sedan jag började 

träna hund på den här nivån att det här kan komma att bli riktigt bra! 

 

 

 

 

  

 
  

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Från Bosse uppe vid uppletanderutan insåg jag snabbt att ett effektivt uppletandet är mycket 

svårare än jag trott. Jag har inte tänkt så mycket på hur det går till vare sig i teori eller praktisk. 

Men vi fick en tydlig och bra genomgång om hur man kan tänka när man lär in uppletande och 

även hur det går till på tävling för att få ett effektivt och systematiskt uppletande. Det var också 

det som blev grunden för hur vi tränade uppletandet. 

Dag 1 hade vi bara ett objekt som hundarna skulle ut och hämta och komma tillbaka med. Alla 

hundarna hade lite olika svårigheter vilket var intressant att se. Men det häftiga var att se hur 

hundarna trots att de kanske inte har större erfarenhet tillslut förstår vad de ska göra. Det bästa 

av allt var att se de stora framstegen hos alla hundarna och även dess ägare från ena dagen till 

den andra då uppletandet försvårades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 2 hade vi två föremål där tanken var att det närmaste föremålet skulle hämtas först, få in 

hunden och omgående skicka ut hunden igen. Min gjorde tvärtom så klart tvärtom men kanske 

inte så konstigt när vi tränat uppletande tidigare i sommar så har det gått ut på att få ut hunden 

längst ner i rutan. Men även här har jag fått med mig verktyg att jobba vidare med för det här 

med uppletande är inte lätt om man ska tänka sig att 3-4 objekt ska hittas på 5 minuter i en ruta 

som kan vara 100x300 meter eller hur stor den nu var i elitklassen. Men det här är något jag och 

Lakrits kommer fortsätta att träna på för både hon och jag tycker det är riktigt roligt. 

    

   Hälsningar från Karin & Lakrits. 

 

Text & Bild: Karin Brunskog. 

  

  

 



 

  Jag brukar säga att det inte finns en hundsport som jag inte provat på. Detta är en sanning med 

modifikation förstås och det jag menar egentligen är att jag gillar mångsidigheten i mina hund-

aktiviteter och provar det mesta. En sport som jag dock definitivt inte kommer att prova på inom 

en eon av tid är skyddsträning. 1) för att jag är fullkomligt fast och förälskad i helt fel hundtyp och 

2) för att det kräver sin kvinna/man att kontrollera hunden så att skyddsträningen blir säker för 

alla inblandade. 

För icke initierade kan skyddsträningen verka brutal och jag vet hur det kan låta när man passerar 

planen på avstånd när skyddsträning pågår – högljutt så det förslår och man ställer sig frågan: 

”Vad händer på klubben egentligen?” För att stilla nyfikenheten och dela med mig till er andra 

som vet lika lite som jag, frågade jag Marcus Fant, träningsansvarig för gruppen, om jag kunde få 

komma ner och försöka få till ett reportage modell light tillsammans med klubbens 

tidningsredaktör och fotograf Malin. Hon fotade dock inte light utan tog över 1000 bilder!!!! 

Marcus var generös och sa att vi var välkomna. Sagt och gjort, en av de ytterst få soliga dagarna 

denna sommar träffades vi på klubben när skyddsgruppen skulle påbörja sin träning. Vilket 

smörgåsbord vi hamnade på. Vi fick se hundar i alla åldersgrupper och kunskapsnivåer tränas och 

dessutom i fyra olika discipliner; svenskskyddet, IPO, polisskydd och Mondioring (”världsring” 

översatt). Jag beskriver inte de olika kategorierna här för det har jag inte kunskap till, men under 

tiden träningen pågick fick jag några av de viktigaste skillnaderna förklarade för mig. 

Jag kommer främst att referera till det s.k. svenskskyddet vars regler tillämpas på tävlingar inom 

Sverige. De som får avlägga skyddsprov är de hundar av brukshundras som SBK har avelsansvar 

för t.ex. Schäfer, Malinois Dobermann och Rottweiler för att nämna några. Ursprung till 

skyddsproven är det polisiära arbetet med hund där hunden måste kunna jaga ikapp en flyende, 

potentiellt farlig person, bevaka denne och även skydda sin förare vid eventuella hot. 

Karaktär som krävs på hundarna för att klara dessa prov är stor kamplust, god kontakt och lydnad, 

aggressivitet och stor dådkraft d.v.s. att de står pall och vågar fortsätta även då de möter på 

motstånd som ibland gör ont. Det räcker dock inte bara med hundens passande egenskaper för 

att få fram en duglig skyddshund. Hur resultatet blir kommer bl.a. an på förarens förmåga att 

förvalta alla dessa egenskaper och lägga upp träningen på ett klokt sätt så att balansen mellan en 

ytterst lydig hund och en som vågar ta för sig rejält bibehålls. Det är av stor vikt att hunden får 

växa i säkerhet och självförtroende gentemot figuranten.  

Figurantens roll i hundens inlärning har därför stor betydelse och denne måste vara bra på att 

känna av hunden och låta hunden boostas med segerkänsla t.ex. genom att få vinna bytet, 

skyddsärmen eller kamptrasan.  

 

 

 

 

 

 
  



 

  

En av svårigheterna med skyddsträningen, utöver allt man måste kunna, är att få ihop en 

tränings-grupp. Det krävs ett visst antal personer med kompetens för att kunna utföra träningen 

och en nyckelperson är figuranten. Utan en figurant som vet vad han/hon gör och som klarar av 

att ta emot tuffa smällar från attackerande hundar blir det ingen skyddsträning. Det finns 

dessutom ingen kurs att gå för tränings-figuranter så det ligger många timmars iakttagande och 

egen träning för att kunna utföra detta. I det här gänget som vi bevistade fanns det faktiskt två 

figuranter som kunde varva med varandra. Bra för hundarna eftersom de då får öva på personer 

med olika längd och vikt och även med olika agerande. För figuranterna är det också skönt att få 

vila emellanåt då det är fysiskt påfrestande med påflugna hundar. Utöver figuranter behövs det 

andra personer som kan stå som statister eller styra med lina m.m. Dessa utgörs vanligtvis av de 

vars hundar för stunden pausar. Till skillnad från t.ex. spårarbete är skyddet en riktig prylsport.  

 

 

 

 

 

Genomgående såg man hur viktig kommunikationen mellan hund och förare är för att det 

överhuvudtaget skulle fungera. Lydiga hundar är A och O i denna sport för att det skall sluta 

lyckligt för alla inblandade. Jag har sett ett flertal olydiga hundar i bl.a. lydnadslydnad och 

freestyle, men där blir det mestadels komiskt. Det gäller inte i skyddet eftersom hundarna är så 

taggade i sitt arbete och framför allt måste kunna avbryta när så krävs. 

Det som tränas är moment med munkorg och utan munkorg. Med munkorg stöter hunden mot 

figurantens kropp och utan munkorg biter den i skyddsärmen. Genomgående kan man säga att 

hunden får stöta/bita när figuranten är aktiv och rör kroppen, men hunden får bara bevaka utan 

fysisk kontakt när figuranten är passiv d.v.s. står still. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Till figuranten behövs skyddskläder, skyddsärm och diverse 

annat. Eftersom vi även fick se IPO såg vi att där behövs speciella 

”tält” som säkert inte är gratis. Till hundarna behövs selen och 

linor och sist men inte minst, munkorg. När man tränar skydd är 

det precis som i andra hundsporter, man delar upp momenten i 

delar som man sedan sätter ihop till helheter när delarna 

fungerar.  

Inom IPO används inte munkorg och i det polisiära skyddsarbetet får 

hunden alltid bita (på kommando förstås) oavsett om figuranten är aktiv 

eller passiv. 



 

  

 

 

I samband med att figuranten blir passiv vilket, beroende på 

vilket moment som utförs, sker antingen via kommando från 

föraren "stå stilla" alternativt direkt efter angreppet då 

hunden ska upphöra med angreppet vilket innebär ett 

släppande och därefter gå in i en bevakning av figuranten. 

Hundens bevakning kan antingen vara i skall eller tyst mot 

figuranten. Den får inte lämna figuranten under bevakningen 

annat än när föraren kommenderar in hunden till sidan. 

Samtliga delar bedöms i de olika momenten som har olika 

svårighetsgrad och förutsättningar. 

  

 

 

 

Det är många moment i skyddet och en komplett 

beskrivning av dem rent tekniskt står att läsa i 

tävlingsreglerna för den som vill fördjupa sig. Man kan 

dock säga att momenten bygger alla på att hunden får 

angripa med eller utan munkorg när figuranten är i 

rörelse och då antingen av sig självt avvärja ett hot 

alternativt invänta förarens kommando. 

Eftersom vi fick se hundar i olika åldrar, den yngsta bara 14 veckor, undrade jag över lämplig 

ålder för introduktion av skyddsarbetet. Sammanfattningsvis kan man säga att det inte spelar 

någon större roll, men påbörjar man skyddsmomenten tidigare kan man få en hund som blir för 

het och som blir svårare att styra i lydnaden. Börjar man senare när man har befäst lydnaden kan 

svårigheten bli att hunden inte vågar ta för sig ordentligt i skyddet. Det är en avvägning man som 

förare måste göra och som troligen blir säkrare ju fler träningsår man har bakom sig. 



   

 

 

  

 

 

 

Det som gör skyddet till hundsportens Formel 1 är att det är en så oerhört komplex tävlingsgren. 

Skyddet börjar i lägre klass och innan man kommer dit måste man alltså ha genomfört en 

appelltävling och blivit uppflyttad i spår, sök eller rapport. När väl det är avklarat är man redo för 

lägre klass med skydds-momenten. I lägre ingår spår, lydnad och budföring utöver skyddet. I 

högre ingår spår, lydnad och uppletande + skyddet. Slutligen i elit ingår spår, uppletande, sök med 

munkorg, lydnad och skyddet. Fördelen med skyddstävlingar, jämfört med de andra bruks-

grenarna, är att man får vara kvar hela tävlingsdagen även om de föregående momenten har gått 

uselt. Tävlar man i spår t.ex. kan dagen vara slut redan kl. 7 på morgonen (efter 20 körda mil) om 

hunden bakspårar eller går bort sig på något sätt. I skyddet finns det dessutom gott om tävlingar 

och eftersom det inte vimlar av skyddsekipage är risken att bli bortlottad minimal. För att få tävla 

i skydd måste hunden vara minst 18 månader gammal och ekipaget måste ha en tävlingslicens. 

Ett slags körkort på att man som ekipage har färdigheter nog för att tävla. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

För att stilla eventuell oro hos en del så skall det sägas att skyddstränade civilhundar inte har 

några befogenheter alls att utföra skyddsarbete annat än på tränings- och tävlingsplan. Det är 

endast polisen, försvarsmakten och väktare som får använda sina hundar i samhället och då 

med olika stora befogenheter. 

 

 

 

 

 

Utöver det blev jag imponerad av diskussionerna som fördes innan ett nytt ekipage skulle ut på 

plan. Det gicks noggrant igenom alla detaljer och man var noga med att inga missförstånd 

skulle uppstå. I ett moment t.ex. var det fyra personer som var inblandade och det var tvunget 

att de agerade i samförstånd och med exakthet för att övningen skulle lyckas och så blev det. 

Jag har under de senaste åren tränat mycket hund tillsammans med andra och man diskuterar 

moment och problemlösningar i alla hundsporter, men här kände man verkligen av POWER 

och vikten av att denna POWER gick åt rätt håll. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Det som jag tycker var slående efter denna spännande dag, 

med Marcus och hans gäng, var att det inte gick att ta minste 

på hundarnas arbetsglädje. Laddningen var märkbar i luften 

och hundarna var oerhört taggade trots värmen. Även de två 

yngsta sprang med Kalle-Anka-snurr på benen för de ville 

framåt och åter framåt. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett stort tack vill jag rikta till Marcus Fant och alla tvåbenta och fyrbenta som deltog denna dag så att 

jag och Malin fick chans att lära oss lite om skyddsträning. Jag kan varmt rekommendera andra att 

närvara vid ett träningstillfälle för det är häftig action så det förslår. 

Författad av Pernilla Lindahl. Foto: Malin Emanuelsdotter 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett stort tack vill jag rikta till Marcus Fant och alla tvåbenta och fyrbenta som deltog denna dag så 

att jag och Malin fick en chans att lära oss om skyddsträning. Jag kan varmt rekommendera andra 

att närvara vid ett träningstillfälle för det är häftig action så det förslår. 

Författad av: Pernilla Lindahl.  Fotograf: Malin Emanuelsdotter. 

 

 

 

 

 

 

När: Söndagen den 18:e Oktober. 

Klass: Nybörjare & Fortsättning. 

Sista anmälningsdag 1:a oktober. 

 

 



   

          

   

          Kallelse till medlemsmöte! 

 

  Tyresö Brukshundklubb välkomnar dig till  

   Medlemsmöte och Årsmöte! 

 

  Medlemsmöte: 

  Tid: Söndagen den 22:e November kl. 15:00 

  Plats: Klubbstugan 

 

  Årsmöte: 

  Tid: Söndagen den 21:e Februari kl. 15:00 

  Plats: Klubbstugan 

 

  Dagordningen är inte färdigställd. Är det något du gärna vill att vi tar upp  

  på medlemsmötet kan du maila det till: ordforande@tyreso.bk eller 

  sekreterare@tyreso.bk  

  Dagordningen till mötet kommer att finnas tillgänglig i klubbstugan inom  

  föreskriven tid innan mötet. 

 

 Klubben bjuder på fika! 

 


