
  GLÄFSET   

   

 

Hej på er klubbkompisar! Nu har vi tagit ett rejält hopp in i 2016. 

Påsken är över, kursverksamheten har dragit igång på allvar o vi 

har firat våffeldagen. Dessutom har det blivit sommartid vilket 

innebär ljusare kvällar o därmed kan vi återigen ha platsliggning 

med skott på tisdagarnas öppna träning kl. 19:00, följt av 

budföring med skott.  

Inom några veckor eller i rättare sagt söndagen den 1/5 drar 

tävlingssäsongen igång på klubben o först ut är Rallylydnad följt av 

Spår den 8/5. Caféet kommer vara fyllt till bredden med godsaker 

så kom förbi, köp en fika o heja på de tävlande. 

 

Nr. 1, 

2016. 



 

Välkommen valp!   Av: Malin Dertell.  

 

Nu kommer våren/sommaren och det är ju den tiden många 

får hem sin nya valp. De flesta köper sin valp hos en 

uppfödare som har noga koll och upplyser sina valpköpare 

om vad som gäller.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Verket dit man också ska anmäla om man säljer hunden. 

Valpar ska vara vaccinerade mot parvo vid 7-8 veckors ålder. 

Valpen vaccineras sedan mot parvo, valpsjuka, Hcc-smittsam 

leversjukdom vid 12 veckors ålder.  

Man kan även lägga till kennelhosta vid vaccinationen. 

Kennelhosta är ett virus så det går inte att skydda sig helt från 

det men vaccinerade hundar brukar inte bli lika sjuka som 

hundar som inte vaccinerats.  

 

Men ibland fokuserar man 

kanske på annat än massa 

information när man 

springer mellan kisspölar 

och sönder-bitna skor. Så 

här kommer det som gäller 

för valpar/hundar och vad 

vi på en djurklinik 

rekommenderar. 

Alla hundar ska vara id 

märkta när de levereras från 

sin uppfödare. ID-numret 

registreras hos Jordbruks- 



Vi rekommenderar att man vaccinerar mot kennelhosta ifall 

man har hunden på hunddagis, går på utställningar eller 

träffar mycket andra hundar. 

Samma vaccination som vi ger då valpen är 12 veckor, 

upprepas sedan vid 1-års ålder. 

Vid 4-5 månaders ålder brukar det börja lukta illa ur munnen, 

det kan även blöda lite, då valpen ska tappa sina mjölktänder.  

En del valpar kan bli lite trötta och hängiga under den 

perioden. Undvik att leka kamplekar och ge gärna fodret 

uppblött under den här perioden. 

Om valpen inte tappar sina mjölktänder kan man behöva söva 

valpen och operera bort mjölktänderna för att undvika felbett 

och att de permanenta tänderna inte kan växa fram. Tänderna 

ska vara utbytta vid 8 månaders ålder. 

Det är bra om ni redan nu börja borsta tänderna på er valp så 

den blir van vid det. Tandborstning är det absolut bästa sättet 

att undvika att tandsten bildas. Det underlättar också för oss 

om/när vi ska titta er hund i munnen att den redan är van vid 

det. 

Det är jätteviktigt att ni och vi kan hantera era hundar ifall de 

blir sjuka eller om de ska undersökas. Detta bör ni träna från 

att ni får hem valpen.  

Har ni en hund av mindre ras, eller ras som ska trimmas, så 

kan ni börja träna att valpen står på ett bord. Prata lugnt och 

stilla med valpen och ge gärna lite godis under tiden.  Då 

valpen kan stå lugnt på bordet börjar ni att lyfta på tassarna, 

titta i öron och på tänderna.  



Ta det lugnt hela tiden och håll inte på så lång tid i början. 

Valpen ska även kunna ligga ned på sidan vara avslappnad 

för att kunna bli undersökt på magen. 

Har ni en större hund tränar ni detta på golvet. 

Upprepa den här typen av träning 4-5 gånger i veckan så 

kommer ni att få en hund som ni kan hantera ifall den blir sjuk 

och då upplevs inte veterinärbesöket som lika jobbigt. 

Att klippa klorna på sin hund kan bli en riktig kamp ifall 

hunden inte från början lärt sig att bli hanterad lugnt och att 

det inte är farligt att man håller i dem. Därför är ovanstående 

träning jätteviktig för er framtida relation med er hund. Ta 

fram klotången samtidigt som ni ger en godbit.  

När hunden ser klotången och börjar slicka sig runt munnen 

är det lagom att börja klippa en klo, ge sedan en godis. Det 

viktigaste under all hanteringsträning är att ni är lugna och 

inte stressar upp ifall ni råkar klippa i pulpan eller hunden 

stressar.  

Lugn matte/husse ger lugn hund! 

Sen måste man förstås pussa och gosa massor med sin nya 

familjemedlem… 
 

                 Lycka till!   
 

        Malin Dertell, Tyresö Djurklinik. 

 

 

 

 
 



Ordförande har ordet… 

 

Hej! 

Visst är det härligt att få Gläfset i inkorgen? Alltid en 

massa kul att läsa! 

I februari hade vi ett välbesökt årsmöte och styrelsen för 

året valdes. Vi kunde se tillbaka på ett bra 2015, både 

vad gäller medlemsantal, kurser, tävlingar och alla våra 

andra härliga aktiviteter. Nu ska det bli väldigt roligt att 

jobba vidare för ett minst lika bra 2016. 

Jag vill också passa på att säga ett stort TACK för 

förtroendet att få vara ordförande för vår fina klubb ett år 

till - mitt uppdrag underlättas också oerhört tack vare 

hela vår styrelse, det är verkligen ett teamwork! 

Nu har det börjat bli ljusare på kvällarna vilket jag tycker 

underlättar livet med hund väldigt, så skönt att kunna 

hitta på saker tillsammans även kvällstid.   

Påminner här om medlemsmötet den 17 maj – få 

information om vad som är på gång på klubben och även 

vara med och påverka.  Vi håller till i klubbstugan och 

bjuder på fika. 

 

Ha en härlig vår med era hundar & vi ses på klubben! 

 

Många hälsningar 

Johanna Stone. 

 

 



 

                

 

  KALLELSE TILL MEDLEMSMÖTE! 

 

            När? tisdagen den 17 maj 2016 kl. 20:00 

            Var? Klubbstugan 

 

Dagordningen är ännu inte färdigställd, så är 

det något du gärna vill att vi tar upp på mötet 

maila till ordforande@tyresobk.se och/eller 

sekreterare@tyresobk.bk 

 

Dagordningen till mötet kommer att finnas 

tillgänglig i klubbstugan inom föreskriven tid. 

 

                         Klubben bjuder på fika! 

 

     Varmt välkommen! 

  



Att träna med Bullmastiff…  

 

Dagens träningstips:  

Placera en skål i en skål. 
 

Jag har en väldigt fin hundbok med en 

massa skojiga trick som man kan lära sin 

hund. Gängan och jag har betat av några 

få ur den boken och inför detta nummer av tidningen fastnade jag 

för följande övning som beskrivs nedan. 

Uttrycket ”tema med variationer” brukar användas inom den 

klassiska musiken och jag tycker att det går utmärkt att applicera 

det uttrycket inom hundträningen också. Ofta innehåller olika 

övningar samma eller liknande delmoment alltså delar som hunden 

känner igen t.ex. att bära något, men där skillnaden kan vara 

materialet, formatet eller slutdestinationen för bärandet.  

I denna övning är apporteringen grundtemat, men föremålet är svårt 

och slutdestinationen något annorlunda och komplicerad. Jag har ju 

en favoritövning som jag lärt alla mina hundar; den att städa d.v.s. 

lägga olika saker i en hink. Det som kommer här är en liknande 

övning, men med en svårare precision. 

Har man en ras med ett, generellt sett, lågt föremålsintresse t.ex. 

bullmastiff kanske man ger upp redan 

här. Jag brukar dock tänka som så att 

det är fantastiskt med ett utmanande 

trick eftersom aktiveringen då är löst 

för en lång tid framöver – det kommer 

att ta tid innan det sitter.  

 

 



För mig är det syftet med denna typ av övningar, man har roligt 

tillsammans med sin hund utan att för den skull vara prestations- 

eller tävlingsinriktad. Det får ta tid och man utvecklar 

kommunikationen och samspelet samtidigt som hunden blir skönt 

trött. 

I denna övning gäller det för hunden att placera ett föremål i ett 

likadant/liknande föremål. Vitsen med detta är själva precisionen 

som krävs för att lyckas, jämfört med att lägga något i en stor hink 

vilket för många hundar är ganska enkelt.  

Jag valde två likadana rostfria skålar, eftersom det var det jag 

hade tillgängligt.  

Jag började med att använda en skål och 

presentera den för Gängan. Hon trodde 

genast att det var en target som det 

räckte att trycka nos eller tass mot för 

att få belöning. Det ignorerades. Istället 

försökte jag 

peppa henne att öppna munnen och mycket 

lätt omsluta skålkanten. Vi pratar här om 

microsekunder som omslutningen varade och 

här måste man vara snabb med belöningen.  

 

Gängan visade ganska omgående att det inte 

var roligt att ha en rostfri bunke mellan 

tänder och läppar 

och för att vända 

den negativa trenden la jag en handduk 

över skålens kanter.  

 

 

 



I och med det var saken biff; nu tog hon enkelt upp skålen från 

golvet och kunde bära den några meter.  

För att inte fastna i denna förmildrande variant tog jag rätt så 

omgående bort handduken och ersatte den med en liten tyglapp som 

klämdes fast med en gummisnodd.  

Det blev en lite 

mer tveksam 

inställning till 

bärandet, men 

Gängan gillar ju 

belöningar så hon gav sig inte.  

Jag såg att Gängan tyckte att övningen 

var lite jobbig, så jag var noga med att endast jobba en kort stund 

och med låga ”krav” så det blev ett lyckat resultat.  

För mig är det viktigt att ge hunden en känsla av framgång och 

storslagenhet även om man bara kommit ett myrsteg. Även myror 

kommer fram så småningom. 

Med tyglappen kvar på skålen tog jag fram 

den andra skålen som hon skulle pricka. 

Med två meters avstånd mellan oss fick hon 

bära tyglappsskålen till mig som satt med 

den andra skålen.  

Jag försökte få Gängan att komma precis 

ovanför skålen som skulle prickas och 

släppa skålen hon bar på.                                                                                                                                                                                          

Vid några tillfällen lyckades Gängan av en 

ren slump, men det var verkligen en ren 

slump.  

 

 

 



Här bör man se upp med en ljudkänslig hund; det skramlar till rätt 

så rejält när två metallskålar möts. För att råda bot på det kan man 

ljuddämpa lite med en servett eller tyg i botten på skålen som tar 

emot den andra. Om ens hund är ljudkänslig kan man välja 

plastskålar eller något annat tystare material. Det är förstås en 

träning i sig att tåla skrammel och höga ljud, men det sköter man 

bäst separat. Risken blir annars stor att hunden förknippar denna 

svåra övning med stora obehag vilket är det sista vi vill. Träning och 

samarbete skall enbart vara lustfyllt. 

Jag fick ett smart tips av en som iakttog ett träningspass för att 

komma närmare själva prickmomentet. Hon 

föreslog att jag skulle ställa skålarna i 

varandra och be Gängan ta upp den översta 

skålen och sedan be henne släppa ner den 

igen. Det blev riktigt bra och tydliggjorde 

slutdelen något för Gängan.                                                                                                                                                                                                                            

Här måste man jobba mycket på att hunden 

skall förstå att båda skålarna har betydelse. 

I början blir det mest fokus på själva skålen som skall bäras och 

skålen på golvet verkar mest stå där. 

   

 



För att komma vidare här kan man låta bli själva bära-två-meter-

momentet och fokusera mer på att ta upp, hålla och släppa skålen 

ovanför den andra. När det sitter säkert och hunden verkar förstå 

båda skålarnas samverkan så är det dags att köra hela övningen från 

start till mål.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

När det var dags för fotografering var 

Gängan taggad av uppmärksamheten kring 

henne och jobbade riktigt bra med att bära 

skålen utan vare sig handduk eller tyglapp. 
 

Det som kvarstår är 

att få skålen i skålen 

med precision och 

medvetenhet. Där har 

vi en hel del kvar att 

jobba med vilket jag 

ser oerhört mycket 

fram emot. 

 

Lycka till med denna övning. Den är 

riktigt rolig att plocka fram när man 

vill ge sin hund en utmaning. 

      

   Hälsningar från Pernilla  

              & Gängan  

 

Text: Pernilla Lindahl. 

Foto: Malin Emanuelsdotter. 
 

 

 

 



Tävlingar på Tyresö Bk våren 2016.  
 

16-05-01      Rallylydnad Avancerad & Mästare – dubbla starter 

16-05-08      Spår  LKL 

16-05-29      Sök  LKL, HKL, EKL  

16-06-08      Lydnad Klass 1 + 3 

16-06-09      Lydnad Klass 2 + Elit 

 

Kommande kurser på Tyresö Bk.   

 

16-05-15      Nosa på naturen – kortkurs.       Tillfällen: 15/5 och 22/5 kl. 9-13. 

Detta är en aktiveringskurs, öppen för alla som vill pröva på spår,  

sök, uppletande etc.        

 

16-06-04      Rallylydnad – En dag i rallyns tecken, det finns banor och  

      övningar för alla; från nybörjare till mästare. Du tränar på  

      moment och skyltar i din klass. Vi tränar både detaljer och  

      helhet samt går igenom förberedelser och uppladdning inför  

      tävling.  

 

16-06-17      Sökspecial – kortkurs.         

     Tillfällen: fred. 17/6 kl. 18-20, lörd. 18/6 och sönd. 19/6 kl. 9-14. 

      Vi går igenom hur just du och din hund kan fortsätta er spårut- 

      veckling. Vad man ska tänka på när man tränar spår, exempel på     

      övningar och tränar på att se hur naturen påverkar hundens  

                     spårförmåga. 

 

Information om kurser, läger mm finns på: www.http://tyresobk.se  

http://www.http/tyresobk.se


Sommarens läger på Tyresö Bk.   

 

5-7 Augusti Rally- & Noseworkläger Anmäl senast 29/4 till 

     ingela.jellinek@gmail.com  

  

12-14 Augusti Bruks- & Lydnadsläger Anmäl senast 29/4 till  

     anne_brewitz@hotmail.com  

 

 

Tyresö BK:s Café. 

        Hej på er alla! 

Ni kommer väl ihåg att ni kan köpa ert fika klippkort? Kostnaden är 100 kr 

(värde 105kr) och ni har förmånen att få köpa kaffe/Te/varm choklad och 

bulle/wasa knäcke för 15 kr (ordinarie 20 kr)  

Fördelen med klippkortet är att ni aldrig behöver komma ihåg fika pengar när 

ni åker ner och tränar, för kortet har ni självklar i hundträningsväskan :) 

 

            Varm välkomna till vårt fantastiska café. 

             /Veronica & Malin 

 

PS. Vill du hjälpa till i köket? Vi är alltid i behov av hjälp, så vill ni träffa nya 

människor och få en gratis fika så passar det ju perfekt att stå i köket en 

kväll och servera kursdeltagarna fika, självklart får ni en introduktion. DS 

 

Veronica nås på mail: blom.veronica@gmail.com  

Tel: 0730-682 382. 
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