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KOMMANDE ARRANGEMANG 

13/9 10-17 Naturensdag i Örnafälla 

         Se ner info på Markarydskommuns hemsida  

11/10 start klockan 11,00 Klubbmästerskap 

18/10 Medlemsmöte med föreläsning  

            mötet startar klockan 14,00 , föreläsningen 15,30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MBK har startat en ny facebook sida för våra medlemmar.  
Se länken på hemsidan. 



TITZI - en terapeuthund !! 
 
Genom mina 36 år med hundar har jag provat på de flesta sporter hundvärl-
den erbjuder - men bland det mest häftiga jag har jobbat med är "hund i vår-
den". 
I snart 10 år har jag haft världens bästa kollega vid min sida. Troget varje dag, 
och jag ska försöka berätta lite om vårt arbete. 
 
Titzi är en Australian Shepherd.  
Hon föddes i Finland och hon var noga utvald av mig redan innan hon föddes. 
Min tanke om en egenskap en terapeuthund bör ha är lugn och trygghet. Just 
lugn är väl inte Aussien så känd för att vara - så i timtal studerade 
jag  stamtavlor och mentaltester för att hitta en kombination där jag trodde 
"min" individ skulle kunna födas.  
Efter 10 år kan jag konstatera att mitt val föll bra ut. Titzi är - och har alltid 
varit - lugnet själv med en stor portion trygghet i sig själv. 
 
För 10 år sedan var det sällsynt med djur i vården. Det fanns inga officiella 
utbildningar, föreningar eller något annat man kunde vända sig till. Med min 
starka  övertygelse om att djur har en positiv inverkan på oss människor, gam-
mal som ung, sjuk som frisk , och tur att jag hade en chef som vågade tänka 
utanför ramarna plus kollegor som var positiva till en hund som medarbetare 
lyckades jag starta detta projekt.  
 
Trots att det inte fanns några officiella utbildningar var det viktigt för mig att 
Titzi skulle ha någon slags utbildning. Jag anser att man måste ha en tanke 
bakom till det hunden ska utföra, vilken slags nytta den ska göra och ett mål. 
Jag jobbar inom psykiatrin och la därför stor fokus på att Titzi skulle kunna 
vara ett stöd på den sociala biten. 
Med min utbildning som hundinstruktör och en hel del aktivt arbete inom 
hundvärlden med "problemhundar", hundpensionat mm tycker jag nog att 
jag klarade av att lägga upp en bra utbildning för Titzi på egen hand. Den blev 
skräddarsydd för just Titzi och för just det arbete hon skulle utföra. 
 
Titzi fick bland annat lära sig att ALDRIG gå fram till en annan människa om 
hon inte fick ett kommando eller om personen själv bjuder in henne till kon-
takt. 
Hon fick lära sig att backa och gå framåt på kommande. 
I detta var min tanke att jag skulle kunna justera hennes närvaro hon andra 
människor på ett smidigt sätt. Vi jobbar med personer som mår dåligt på olika 
sätt. När man är deprimerad behöver man ofta en Titzi väldigt nära sig - men 
om man är psykotisk orkar man knappt med sig själv, än mindre ha någon 
kloss inpå sig. Tillståndet mellan de olika måenden kan växla sekundsnabbt  - 
och det var då jag ville kunna styra Titzi lite. 
Ha - den kunskapen visade sig ganska snart att vara överflödig. Efter bara ett 
fåtal arbetspass kände Titzi detta på sig själv och snart var det hon som visade 
mig hur personen mådde. Hon kan sitta hos någon och plötsligt bara gå däri-
från. Då vet jag att snart kommer den personen gå in i en psykos. 
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Titzi är en hejare och helt överlägsen kollega när det gäller berö-
ring. 
Alla människor har ett behov av beröring. Om man mår dåligt och 
har det jobbigt är det svårt att ta emot beröring - men behovet 
finns där lika mycket ändå. Det är supersvårt att låta någon annan 
person kan komma nära - men med Titzi blir allt så naturligt. Titzi 
kan sitta nära och bli klappad, man kan gråta ut i hennes päls utan 
att någon ser, man kan berätta allt för Titzi för man är säker på att 
hon inte bryter sin tystnadsplikt och Titzi kan ligga i sängen hos 
någon som behöver tröst, närhet och trygghet. Jag är ganska säker 
på att jag hade blivit avskedad om jag hade lagt mig i sängen hos 
någon av mina brukare. 
 
Många av våra brukare tycker det är jobbigt att gå ut i samhället 
av olika orsaker. Några känner sig "uttittade" , andra "ser tecken 
riktat till dem", en del klarar inte stressen med folket omkring sig 
mm. Om man får ha Titzi med sig går det lättare. Man upplever att 
folk tittar på Titzi istället för personen, om inte Titzi reagerar på 
det "där tecknet" så betyder det att "tecknet inte finns" och till-
sammans med Titzi är man trygg så folket omkring är inte så 
skrämmande då. 
Titzi följer med på jobbiga möten, hos psykologen mm inom både 
kommun och landsting.  
 
Titzi ger så mycket villkorslös kärlek och omvårdnad varje arbets-
pass hon jobbar. Det finns många fina historier att berätta - men 
jag måste välja en - annars hade jag fyllt hela tidningen. 
Här är ett minne som jag tycker beskriver Titzis arbete  väldigt bra 
och fint. 
Vårt arbetspass var på ett boende. Där bodde en kvinna som hade 
olika svårigheter av olika slag. Titzi och hon tyckte väldigt mycket 
om varandra. Kvinnan använde ofta Titzi till att ta sig ut i sam-
hället, beröring mm.  Just denna dagen hade det hänt något som 
gjorde kvinnan väldigt, väldigt upprörd och arg. Hon var så arg - så 
arg att ilska till slut vände sig inåt och hon fick inte fram ett ord. 
Helt still och helt förbannad satt hon i en soffa i det gemensamma 
utrymmet när Titzi och jag kom. Titzi går fram till henne och lägger 
sitt huvud i knät på kvinnan. Kvinnan försöker mota bort henne. 
Titzi som förstår att den här personen mår riktigt dåligt är envis 
och trots bortmotningar sitter hon kvar och fortsätter lägga huvu-
det i knät på henne. 
Efter ca 10 minuter - spricker kvinnan upp i ett leende och säger; 
"Pia - det här är äkta kärlek".  
Den tvåbenta personalen som hade gjort ett kanonjobb med kvin-
nan hela dagen lyckades ändå inte det som Titzi gjorde på 10 mi-
nuter.  
 
Titzi jobbar oftast med mig men det händer då och då att hon job-
bar med annan personal. En eftermiddag i veckan är hon på den 
dagliga verksamheten där jag aldrig jobbar. 
Det händer att Titzi bor hos någon brukare när den personen mår 
dåligt och behöver henne under en dag, natt eller flera dagar. 
Även om det numera finns fina och bra utbildningar för hundar i 
vården är Titzi unik och ensam om att jobba utan sin ägare. 
 
Titzi är en pigg 10-åring utan krämpor och vi är många som hop-
pas att hon håller i många, många år till. 
 
Kramar från Pia och Titzi. 
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Rallylydnand 
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Fortsättning 
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Utställning 
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Förare Hund Arr klubb Datum Resultat 

Lena Lindqvist Kevin  •  Tegnaholms Isaac Mendez Osby 150425 91 

Lena Lindqvist Kevin  •  Tegnaholms Isaac Mendez Sv Collieklubben 150530 81 

Rasmus Augustsson Axi  •  Missnutt´s For Ever Axi Hässleholm 150514 67 

Rasmus Augustsson Axi  •  Missnutt´s For Ever Axi Osby 150815 40 

Svante Augustsson Sally  •  Missnutt´s Sweet Sall Hässleholm 150514 55 

Svante Augustsson Sally  •  Missnutt´s Sweet Sall Osby 150815 55 

Förare Hund Arr klubb Datum Resultat 

Lisa Nilsson Jeff  •  RLD F RLD N Banksia Jefferson Sölvesborg 150117 84 

Lisa Nilsson Jeff  •  RLD F RLD N Banksia Jefferson Osby 150425 69 

Lisa Nilsson Jeff  •  RLD F RLD N Banksia Jefferson Åhus 150515 65 

Förare Hund Arr klubb Datum Resultat 

Monica Linden 

Berger La Motte´s Magica Czarna WW-14 CIE FI UCH DK UCH 
FRA  SEL-14 SWE SEL –13 CPH W-13 Nybro 150515 BIR BIS 2 

Monica Linden 

Berger La Motte´s Magica Czarna WW-14 CIE FI UCH DK UCH 
FRA  SEL-14 SWE SEL –13 CPH W-13 Hässleholm 150517 BIR BIG 1 

Monica Linden 

Berger La Motte´s Magica Czarna WW-14 CIE FI UCH DK UCH 
FRA  SEL-14 SWE SEL –13 CPH W-13 Tollarp 150704 BIR BIG1 BIS1 

Monica Linden 

Berger La Motte´s Magica Czarna WW-14 CIE FI UCH DK UCH 
FRA  SEL-14 SWE SEL –13 CPH W-13 Gävle 150712 BIR 

Förare Hund Arr klubb Datum Resultat 

Anneli Ryden Nikita  •  Best-Friend Sv Collieklubben 150530 79 

Anneli Ryden Nikita  •  Best-Friend Värnamo 150627 52 

Anneli Ryden Nikita  •  Best-Friend Alvesta 150711 70 

Anneli Ryden Nikita  •  Best-Friend Osby 150815 69 

Lena Lindqvist eddie  •  Cavasettes Ed Hardy Osby 150815 34 

Svante Augustsson Julia  •  Pochahonta Hässleholm 150514 75 

Svante Augustsson Julia  •  Pochahonta Osby 150815 85 

Lisa Nilsson Bax Osby 150425 77 

Lisa Nilsson Bax Sölvesborg 150117 60 

Tä vlings resultät 

http://sbktavling.se/dogs/30008184
http://sbktavling.se/dogs/30030962
http://sbktavling.se/dogs/30016060
http://sbktavling.se/dogs/30044934
http://sbktavling.se/dogs/30025506
http://sbktavling.se/dogs/30025506


Grättis till ällä finä tä vlingsresultät och  
lyckä till pä  kommände tä vlingär 
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Tävlingslydnand 
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Förare Hund Arr klubb Datum Resultat 

AlicePersson Vega  •  Sökskogens Vega Av Isfolket Varberg 150704 161 

Monica Linden Spira  •  KORAD LP1 TrÉsor De Brie Mizz La Motte Noir M Växjö 150109 177,5 

Monica Linden Spira  •  KORAD LP1 TrÉsor De Brie Mizz La Motte Noir M Växjö 150110 163 

Monica Linden Spira  •  KORAD LP1 TrÉsor De Brie Mizz La Motte Noir M Ängeholm 150201 144 

Monica Linden Spira  •  KORAD LP1 TrÉsor De Brie Mizz La Motte Noir M Falkenberg 150307 179,5 

Förare Hund Arr klubb Datum Resultat 

Rosaleen Hedendahl Shira  •  Sökskogens Isfolkets Av Shira Olofström 150616 179,5 

Rosaleen Hedendahl Shira  •  Sökskogens Isfolkets Av Shira Osby 150625 131 

Rosaleen Hedendahl Shira  •  Sökskogens Isfolkets Av Shira Värnamo 150627 145,5 

Förare Hund Arr klubb Datum Resultat 

Camilla Idee Allan  •  Villa Rosas Verrac Helsingborg 150329 210,5 

Förare Hund Arr klubb Datum Resultat 

Rosaleen Hedendahl Shira  •  Sökskogens Isfolkets Av Shira Göinge Broby 150517 465,5 

http://sbktavling.se/dogs/30026611
http://sbktavling.se/dogs/30029968
http://sbktavling.se/dogs/30029968
http://sbktavling.se/dogs/30029968
http://sbktavling.se/dogs/30029968
http://sbktavling.se/dogs/30031397
http://sbktavling.se/dogs/30025960


Aktiviteter som värit pä  klubben 

Träningshelg egen regi 

Vi startat upp tävlings och kurs säsongen med en gemensam 

träningshelg  den  12 april. 

Indelade i grupper så hjälptes vi åt att träna på de moment 

som vi ville få hjälp med. 

Klubben bjöd på lunch och fika och alla var nöjd och glad 

efter en hel dags träning- 

 

Träningshelg med inhyrda instruktörer 

Den 28 juni hade vi träningshelg med Jörgen Thynell dom höll 

i lydnadsträningen. Det hela började med att berättade hur 

han såg på lydnadsträning och gav tips på träningsmetoder. 

Den lades det upp en tidsplan så alla som gick med hund fick 

en timmes egen träning med hund och de moment de vill å 

hjälp med. 

Övriga deltagare satt med som åskådare och kund ta del av 

alla tips och råd. 

 

Martina Eberhard höll i Rallylydnaden.   

Det  började med att hon berättade hur rallylydnaden upp-

kom och  hur vår regelverk kom till.  

Resten av dagen gick åt att träna olika moment och lära sig 

att belöna på rätt sätt och ställe. Många tips och råd gavs 

även där.  Men till skillnad på lydnaden så jobbade alla samti-

digt på förmiddagen och i två grupp på eftermiddag. 

 

Stug & plan 

Stug och plan har arrangerat arbetshelger på klubben under 

sommaren . Där har vi målat om klubbhuset och boden vid 

den nya aktivitetsplanen (denna kommer att invigas i höst, 

datum kommer på hemsidan). 

Det har satts upp en grind till appellplanen och den stora 

grinden kommer att låsas. 

Bruksstegarna och hinder har lackats och målats om. 

Vi tackar alla som hjälpt oss med arbetet. 
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Träningstävling 
 
Den första träningstävling hölls den 23 april. 
Vi hade bjudit in från andra klubbar till Lydnadsklass 1. Total blev det 10 
startande ekipage. 
 
I Brukslydande appellen hade vi 2 startande ekipage. 
 
Rallylydnaden var endast för klubbens medlemmar och det var 5 startade 
ekipage i nybörjare och 3 startande ekipage i fortsättning. 
 
Smålänningen besökte oss och skrev ett reportage i tidningen. 
 
Resultat 
Lydnadsklass 1 
1:a Sofie Sjölin med Zaga 
2:a Amelie Zetterwall med Fisen 
3:a Ida Nilsson med Pax 
Brukslydnad 
1:a Anette Ruderstam med Casino 
2:a Marita Larsson med Alma 
Rallylydnad Nybörjare 
1:a Marita Öhr Eliasson med Ina 
2:a Lisa Nilsson med Bax 
3:a Maria Eliasson med Bitch  
Rallylydnad fortsättning 
1:a Kalle Ruderstam med Casino 
2:a Svante Augustsson med Sally 
3:a Rasmus Augustsson med Axi 
 
 
Den andra träningstävling hölls den 28 maj 
 
Denna tävling var endast för MBKs medlemmar. 
 
I Brukslydande appellen hade vi 1 startande ekipage. 
 
I Rallylydnaden var 9 startade ekipage i nybörjare,  
1 startande ekipage i fortsättning  
och 1 startande ekipage i avancerad. 
 
Resultat 
Brukslydnad 
1:a Alice Persson-Graae med Vega 
Rallylydnad Nybörjare 
1:a Marita Öhr Eliasson med Ina 
2:a Lisette Olsson med Villie 
3:a Lena Lindqvist med Eddie 
Rallylydnad fortsättning 
1:a Lena Lindqvist med Kevin 
Rallylydnad fortsättning 
1:a Lisa Nilsson med Jeff 
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Min f o rstä tä vling 
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Någonstans långt borta hör jag ett oljud. 
Sömnigt och fortfarande halvsovande konstaterar jag att det är min väckar-
klocka som har fått spel - alldeles för tidigt enligt min mening på en helg-
dag. Jag talar om det för klockan - men den ger sig inte. Till slut har den 
övertygat mig om att det är viktigt att stiga upp och med ens är jag klarva-
ken. Vetskapen slår mig hårt i magen. Det är ju idag vi - min Meva och jag - 
ska göra vår debut på tävlingsbanorna i Rallylydnad. 
Just i denna stund undrar jag om det inte blev något fel på mig när jag 
snickrades ihop av min mamma och pappa. Jag ska tävla. Jag? Jag som ab-
solut inte är någon tävlingsmänniska. Mina nerver vill inte stanna innanför 
skinnet när det luktar tävling. De sitter utanpå och i sämsta fall måste jag 
leta upp dem när de försöker rymma. 
Övertygad om jag har begått ett misstag när jag anmälde mig skyndar jag 
tillbaka till den varma goa sängen där söta drömmar väntar. 
MAMMA!!!!!!!!!!!!!!!! vrålar Rasmus och Svante i kör.  
Där försvann den flykten.... Rasmus och Svante som också tränar och tävlar 
Rally med sina hundar ska också tävla idag. 
Jag slipper inte undan..... 
 
Vi kommer fram till den utvalda klubben och platsen. 
Man ska anmäla att man har kommit, visa vaccinationsintyg och medlems-
kort samt få en karta över banan man ska gå. 
Jag får ju erkänna att det är tur att mina barn är med och håller ordning på 
allt. Och, tur att de inte har ärvt mina dåliga tävlingsnerver utan kan njuta 
och ha kul istället. 
 
Gissa om kartan jag fick är söndertummad på mindre än ingenting? 
Gissa vem som kunde den utantill efter ytterligare en stund? 
Om ni har gissat att det är jag så har ni gissat rätt.  
Berit - den duktiga instruktören på de rallykurser jag har gått och männi-
skan som är skyldig till att jag finns där, är också på plats och ger mig råd, 
tips och inte minst uppmuntran.  
Meva som inte förstår bättre är glad som en lärka. Hon ser en bana med 
skyltar och eftersom hon tycker detta är superroligt finns glädjen i henne i 
både kropp och själ. Det är ju tur att någon av oss håller ihop i alla fall. 50 % 
av ekipaget är on och 50 % off. Med andra ord kan det gå hur som helst....  
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Så blir det vår tur och det är dags...... 
Till mina tävlingsnervers försvar får jag ändå säga att i det ögonblicket när 
vi stiger in på tävlingsbanan skärper de sig en aning. 
Meva - min underbara, lite tokiga, spralliga, trogna fyrbenta vän. Pigg, 
alert, glad levererar hon skylt efter skylt. De misstag vi gör är enbart mitt 
fel. 
När vi har passerat skylten som det står Mål på är min kropp övertygad 
om att jag har utsatt den för ett maratonlopp och hjärnan är övertygad 
om att jag har sålt den till försökstester. 
När mina härliga Rallyvänner säger att det var bra tittar jag helt oförstå-
ende på dem. Vad menar de? De säger att jag har klarat den magiska 
gränsen för ett godkänt resultat men jag är övertygad om att jag har miss-
sat någon skylt, gått fel eller någon annan stor tabbe. 
När resultatet kommer får jag gratulera Rallyvännerna. De hade rätt och 
jag hade fel. Men, det var ju riktigt kul att ha fel denna gången. 
Meva och jag fick ihop 97 poäng (av 100 möjliga) och hamnade på en 
tredje plats.     
Jag tittar stolt på min Meva. Tack vare hennes lite mer ordnade nerver, 
hennes glädje och arbetsvilja blev det on istället för off. 
Glädjen är stor - och helt ärligt är glädjen lika stor som lättnaden över att 
det är över.  
 
Förståndet har fortsatt att envist anmäla oss till fler tävlingar.  Nerverna 
och förståndet är inte överens och fråga mig inte hur det går till men för-
ståndet vinner alltid. Nåja.... Rasmus och Svante har en stor del till att 
förståndet vinner förstås....  
Resultaten har varierat men Meva har en otroligt härlig arbetsvilja och 
glädje.  
Våra tävlingar har gett Meva titlarna RLD N och RLD F och jag är så stolt 
över min lite tokiga hund. 
 
Till hösten planerar sönerna och mitt förstånd fler tävlingar - men nu ska 
vi bara ha kul!! (tror jag....) 
 
Jag vill passa på att tacka alla härliga Rallyvänner för den goda gemen-
skapen och all uppmuntran och kunskap.  
 
Pia och Meva. 



Vi blickär främä t mot                                              
en trevlig ho st pä  klubben 

Märkäryds Brukshundsklubb 

märkärydsbrukshundklubb.se 

Nästa nummer kommer  november 2015. Mail adress för  

reportage och resultat till MBK bladet 

 markarydsek@live.se                         

mailto:markarydsek@live.se

