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Våra instruktörer
Instruktörerna på Täby Hundsällskap har över 100 år i samlad
erfarenhet! Lägg dessutom till att
man förutom det har mångårig erfarenhet som hundägare/tränare!
Alla instruktörer på Täby Hundsällskap har en grundutbildning,
de flesta via en utbildare som är
godkänd av IMMI som är en sammanslutning av instruktörer som
arbetar med ”mjukare” metoder.
Några har även utbild-ning via
Brukshundsklubben. För att få
börja instruktörsutbildningen
går man parallellt med erfarna
instruktörer för att bilda sig en
uppfattning om hur det är att vara

instruktör och om man passar.
Instruktörerna träffas minst två
gånger per år för att planera
kurser, diskutera kursupplägg och
eventuella problem man stött på.
Vi försöker även ordna fortbildning i klubbens regi som alla
kan ha nytta av. De flest instruktörer har dessutom någon form
av fortbildning för att kunna hålla
fler kurser utöver vardagslydnad.
Bland annat har vi instruktörer
som är utbildade i agility, rallylydnad, kantarellsök och personspår.
Dessutom finns det flera instruktörer som är så kallade hundpsykologer och arbetar med problemhundar. De kan vara till stöd

Lia Larsson heter jag och
är en av klubbens instruktörer
Jag har två engelska springer spaniels, Mikey och
Sammy, 6 resp 4 år. Mikey är svensk utställningschampion och pappa till Sammy. Min första hund,
den strävhårig dvärgtaxen Pojken, tjatade jag mig till
när jag var 9 år. Då hade jag i åratal gått ut med alla
andras hundar. Lyckades jag inte hitta någon hund
att gå ut med rullade jag ihop ett fårskinn, satte koppel på det och drog det runt kvarteret!
1992 köpte jag min första springer spaniel, Mysak,
som blev 15 år. Med honom provade jag på flera
olika hundaktiviteter och lärde mig även trimma
spaniels.

för övriga instruktörer om man
behöver hjälp med något problem
på en kurs.
I tillägg till att träna andras hundar tränar instruktörerna även
sina egna hundar och ett flertal
tävlar med sina hundar. Vi har instruktörer som har erfarenhet av
att tävla i agility, tävlingslydnad,
rallylydnad, bruks (spår, sök, rapport mm), räddning och viltspår.
Under hösten kommer vi att presentera instruktörerna på hemsidan och så kan ni läsa mer om
var och en.
Lotta Djerf,
Utbildningskommittén

att jag ägt, uppfostrat och levt med hund i 36 år!
Det bästa med att vara instruktör är när man lyckas
ge nya redskap och tankar till hundägare, när man
ser att de har förstått och kan använda sina kunskaper. Många hundägare har nämligen mycket kunskap, men vet inte riktigt hur man ska använda den i
vardagen.
Det bästa med att ha hund är att uppleva livet genom
dem och tillsammans med dem! Att försöka förstå
sig på och kommunicera med en annan art är så
berikande!
Mitt bästa råd för att få en bra relation med din hund
är att vara lyhörd och förutseende! Se din hund när
den gör något bra och inte när den redan hittat på
bus, då är du för sent ute! Överraska gärna din hund
och var inte förutsägbar hela tiden. Ta en annan väg
och låt något kul
hända när hunden
kommer! Lär din
hund hur livet
med människor
fungerar. Då vill
den inget hellre
än att vara dig till
lags och göra rätt!

De hundar jag har nu tävlar jag agility med. Vår
finaste merit är att vi kvalificerade oss till SM-13 i
lag! Mikey och Sammy är även duktiga på eftersök.
Utställning har jag lagt på hyllan ett tag.
Jag fick min examen som allmänlydnadsinstruktör på Hundens Hus i Stockholm, juni 2012. Jag är
medlem i IMMI. Jag har även gått utbildning till
agilityinstruktör (A1-kurs). Jag har gått en del kurser
för instruktörer som jag tycker är duktiga, bl a samarbetskurs med Kenth Svartberg, kommunikation
Lia Larsson
för Eva Bodfält och föreläsningar med Anders Hallgren och Memea Mohlin. Min finaste merit är dock 7

Nya medlemmar!
Lisa Blixt, Täby
Jenny Holmlund, Täby
Folke Pärnerteg, Åkersberga
Charlott Jägerholm, Danderyd
Lisa Lundbeck, Täby
Berit Rosberg, Täby
Ann-Sofie Beckman, Täby
Farimah Ansari, Täby
Christina Soini, Täby
Elisabeth Björnström, Täby
Ulla Erlandsson, Täby
Rasmus Wiberg, Täby
Elin Mannerdahl, Täby
Pia Winnberg Lindqvist, Stockholm
Barbara Blegen, Stocksund
Harriet Stavrén, Stocksund
Annika Borg, Sollentuna
Cecilia Hartikainen, Täby
Svetlana Tunik, Täby
Nils Busk, Täby
Eva Bursvik Sundelin, Täby
Annika Eriksson, Täby
Catarina Kappling, Täby
Gabriella Strömvall, Enebyberg

				 Välkomna!

Den första juni i år hämtade vi i familjen Masur/
Hansson i Täby hem en liten collievalp från
kennel Callahorn’s i Huddinge. Colin som han
heter har varit med oss överallt i sommar och är
en helt fantastisk liten individ! Han är en mycket
lugn och lättlärd valp som även visar prov på en
stor portion humor.
Tillsammans med familjens lite äldre hund Filippa,
en nio år gammal sheltie, är han nu fullt upptagen
med att upptäcka världen. Colin kommer dock ta
sig tid att delta i Täby Hundsällskaps valpkurs
under hösten.
			
Nicole Masur

Sista ordet

Att få skriva några rader till ett Tasstryck igen
trodde jag var en svunnen tid. Nu är inte undrens tid förbi för uppropet i den förra tidningen
lönade sig. Ber att få säga välkommen till Susann
som erbjöd klubben sina tjänster. Liksom många
av oss tycker hon att en klubb utan tidning är lite
ofullständigt.
Nu återstår bara ditt bidrag! Du har säkert en
historia om din hund eller hundar i allmänhet att
bidra med till nästa nummer.
Skriv till Susann, hon redigerar och fixar texten
som alla redaktörer har rätt att göra. Skriv!
Sommaren, den som i skrivande stund bara
fortsätter, har varit den soligaste på länge. Kan
tänka mig alla badande fyrbenta vänner som fått
njuta. Men nu är hösten på intågande och THS
fortsätter med vår kursverksamhet. Kolla på
hemsidan om någon kurs passar för just dig och
din hund.

När du läser det här är vi med sannolikhet mitt
uppe i utställningsveckan. Vi har bytt plats till
Fyrfotaplan i år, om du inte är så van att ställa ut
kom och se hur det går till hos oss. Välkommen
den 22 september!
Barbro Nätt,
Ordförande THS

MEDLEMSNYTT

GRATTIS
Sara Björkner och Babar, Bryngans Benny Goodman, som blivit
utställningschampion i sommar!
Dessutom har ekipaget gjort debut
i lydnadsklass 1 - heja!

Nicole Masur och Colin, Callahorn’s Irish Storyteller, som fick
med sig två rosetter hem från
utställning i Södertälje 4 augusti
- HP och BIM-valp.

Föreläsning av hundpedagog
Agneta Geneborg
Tisdag 5 november klockan 19.00,
Täby Bibliotek, Hörsalen

Vilken hundras passar mig?
Hur aktiverar jag just min
hund på bästa sätt?
Går du i hundtankar - kom och få värdefull information om vilka
hundraser som passar dig och din livsstil bäst.
Har du redan hund får du tips på aktiviteter som just din ras gillar.
Är du ägare till en blandras kan detta vara extra värdefullt då du kan
ha både två eller flera rasegenskaper som utmärker din hund. Alla
hundraser är framavlade för ett visst syfte, det gäller att stimulera och
arbeta med hundens nedärvda förmågor - inte mot.

Välkommen!
Medlemmar THS fri entré, övriga 100 kr

Alla valpar är söta, men passar
rasen dig när den blivit vuxen?
Agneta
Geneborg är
hundpedagog
och konsult
i hundfrågor
samt medförfattare
till boken
“Din hund,
hundraser i

Sverige”

Foto Peter Pugliano

Röntgen, ultraljud, lab, operation, poliklinik

Veterinären
i Vallentuna
Legitimerad veterinär Jerker Kihlström hittar du numera på egen
modern klinik, Tellusvägen 25 B i Vallentuna, Tel 511 783 00
Besök gärna vår hemsida www.veterinarenivallentuna.se
för öppningserbjudande
Välkommen önskar Jerker Kihlström och Kajsa Kihlström

Röntgen, ultraljud, lab, operation, poliklinik

Lär dig tyda
hundens signaler

Sitter en viftande svans alltid på en glad hund och bör man tveklöst backa undan från en
individ som morrar? Klarar vi att läsa våra hundar rätt i alla situationer? Det försökte
ett gäng nyfikna hundägare reda ut på heldagskursen “Hundens språk och beteende”
hos Emma Hammar, hundinstruktör och problemhundskonsult.
Text och foto Susann Gson Engqvist
Den erfarne hundägare vet säkert att hundens språk
är betydligt mer komplext än svansar och läten. En
glad rottweiler kan morra vilt när den leker, utan att
vara det minsta aggressiv. Likaså kan vallhundens
naturligt smygande och hukande sätt att närma sig en
okänd upplevas som hotfullt. Dessa båda rastypiska
beteende kan bli förvirrande, både för hundens ägare
och andra människor, men ibland även för hundar
av andra raser. Därför är det viktiga att både vi och
våra hundar lär oss att förstå och prata så bra hundspråk som möjligt.

föremål. Hunden kan känna sig rädd, osäker eller
hotad, men det kan också vara ett uttryck för att
hunden vaktar.

Respektera signaler för att öka avstånd

Signaler som är till för att öka avståndet kan vara att
hunden blåser upp sig och gör sig stor, morrar, reser
ragg, höjer svansen högt över ryggen med sakta viftande svanstipp, spänner ansiktet så mungiporna blir
korta och riktar öronen framåt. De här signalerna
får inte ignoreras, de är menade som
en varning. Respekterar man dem och
backar undan uppstår sällan något akut
Aveln försvårar kommunikation
problem. Däremot kan det vara så att
Hunden kommunicerar till stor del med
man måste arbeta med VARFÖR hunden
sitt kroppsspråk genom svans, öron och
uppvisar dessa signaler, särskilt om de
kroppshållning. Även mimiken har stor
återkommer ofta eller alltid i en viss situbetydelse. Mun, blick och nos tolkar
ation. Är hunden rädd, aggressiv, osäker
och ger ständigt information från och
eller har den kanske ont? Det är du som
till omgivningen. Hundens stamfader,
människa som har ansvaret för att hjälpa
vargen, använder sig av samma signaler,
men vissa moderna raser har betydligt Kopplet begränsar hundens hunden. Du kan inte bestraffa bort den
sämre förutsättningar att kommunicera förmåga att kommunicera här typen av beteenden, tvärtom. Om
hunden lär sig att “Okej, det hjälpte visst
än sin förfader. En platt nos, avsaknad
inte
att
morra,
då hugger jag direkt i stället” är man
av svans, ett helsvart ansikte eller lång päls är exilla ute.
empel på utseenden som kan göra det svårt att vara
tydlig i sin kommunikation. Därför är det bra att
hunden kan förmedla vem den är och vad den vill på En hund som däremot vill minska avståndet, eller
lugna den man möter (eller sig själv i stressande situflera olika sätt.
ationer) har en mängd beteende att ta till: Lekinviten
med framdelen på huk och tassarna brett isär förstår
Man brukar tala om två typer av signaler; avståndsde flesta, liksom den glatt, snabbt viftande svansen.
ökande och avstånds-minskande signaler. De avMen även att lyfta på tassarna, vända bort blicken,
ståndsökande signalerna används när hunden av
sätta eller lägga sig ned, nosa på marken samt att
någon anledning inte vill komma i närkontakt med
slicka sig runt munnen är exempel på signaler avdet signalerna riktas mot. Det kan vara en männisedda för att visa att man är vänligt inställd.
ska, en hund, ett annat djur eller något främmande
8

Att slicka sig om nosen är en signal
avsedd att lugna antingen sig själv eller
den man möter.

Var försiktig med hund som		

Positivare signaler är

- Morrar						- Gör lekinvit
- Reser ragg					
- Sätter eller lägger sig ned
- Har korta mungipor			
- Har långa mungipor
- Har hög svansföring			
- Viftar snabbt på svanens
- Riktar öronen framåt			
- Lägger öronen bakåt
OBS! Det går sällan att avläsa en hunds sinnesstämning bara genom att
koncentrera sig på en enstaka signal. Var observant och ta aldrig din
hund för given.
									

