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Höstfunderingar
Varje år blir jag lika imponerad (och lite stressad) av alla duktiga
hundkörare som sedan länge krupit fram ur sina iden och börjat med
höstträning och annat hundstök. Själv känner jag mig alldeles yrvaken
som om jag försovit mig. Inte har jag hunnit serva hundbilen och 4hjulingen, byggt klart hundmatsrummet, fixat linor, tvättat selar, m.m...
Oj Oj va slavrigt det låter. Men som tur är har jag mina barn att skylla på.
Unghästen ska ut på promenad, gödselhögen ska flyttas och hästen ska
skjutsas på träning, go-karten ska på träning/tävling runt hela landet, det
är fotboll och skolresa. Ja som ni ser är det inga problem med
undanflykter.
Nu är i alla fall det mesta av det där överstökat för i år så nu ska jag
kunna börja ägna mig lite mer åt hundarna igen och då passar det bra att
börja med Kick-Off i Åkeräng den 11/10. Det ska bli kul att få träffas
igen och höra lite av era planer inför säsongen och vad som kommer att
hända i vinter och kanske smida planer på någon lite annorlunda tur i
vinter.
Årsmötet som hölls 24/5 i Järpen lockade ett 25 tal medlemmar. Efteråt
samlades de flesta för grillfest hos Tommy i Undersåker, mycket trevligt.
Henrik från Taiga visade kläder och förslag på en klubbjacka. En jacka
som jag hoppas alla som vill ha har hunnit beställa, för annars är det
bråttom. Nytt från Taiga är att de har öppnat ett filialkontor i Östersund
(Odenskog) där man kan nå Henrik vissa delar av året. 063-10 92 90 eller
0706-66 69 38.
För att försöka få en bättre bildkvalitet, kommer vi att göra ett försök att
skriva ut Dragbladet på ett nytt sätt fr.o.m. det här numret. Hoppas nu att
tekniken inte ställer till problem så att numret blir ännu mer försenat.
Om det fungerar som planerat kommer det bli lättare för oss att publicera
bilder, så det skulle vara roligt om fler av er skickade in lite bilder .
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Kassör

Vice Ordförande

Vår nya styrelse

Inger Dahlberg

Ordförande

Vi som sitter i styrelsen har mycket
skiftande erfarenhet av
hundkörning.
Vi kommer att jobba för att JFSHK
ska passa alla som har intresse av
hundar och hundkörning. Det spelar
ingen roll hur många eller vilken ras
av hundar man har.
Vi har alla något att lära av varandra!

Ledamot

Sekreterare

Danne Salomonsson

Maria Lundin
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Tommy Bernhardsson

Peter Linde
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Som medlem får du
Fri träning i Lillholmsjö

Boktips för mörka
höstkvällar:

20% på Silvas pannlampor
hos Polarn Innovation
15% hos Synsam Frimans
Optik
5% hos Snowy Dog,
Anders och Yvonne Edin
0640-130 45
Purina Proplan till
avtalspris + fodertunna på
köpet hos Mats-Erik
Selander
La Crosse skor, samköp via
Tommy Bernhardsson
Rabatt på kläder hos Taiga
Dragbladet
Inloggning till hemsidan
För att kunna ta del av dessa
förmåner behöver du ditt
medlemskort som kommer att
skickas ut med nästa Dragblad,
SÅ SKYNDA ATT BETALA IN
om du inte redan gjort det.
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Ledarhunden Otchumen slädhunds otroliga
äventyr
av Nicolas Vanier
Fyrfota upptäckarehundarna som hjälpte
sina herrar att kartlägga
världen
av Tord Wallström
Siberian Husky-gåvan
från Tjukotka
av Maria Karlsson och
Nils Hjelm
och till sist en klassiker i repris,
om du kan få tag i den.
Kylans resenärer
av Dominique Cellura
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Välkommen till
Kick-Off
i Åkeräng
lördagen den 11/10 kl 16.00
Ta med något att grilla. Klubben bjuder på
potatissallad kaffe och kaka.
Dryck finns till självkostnadspris.
Vi behöver vet hur många som kommer, så ring
till någon i styrelsen före den 7/10
Vi syns!
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Målsättningen med kvällen
är att träffas och ha lite
trevligt, käka och snacka
lite skit.
Ja det kommer väl att bli
mest snack om hundskit
som vanligt, men vi tänkte
även försöka spåna lite om
vad vi skall kunna hitta på
för aktiviteter under
vintern.
Vi ska försöka komma till
något beslut om ”Sverre
stugan”.

DRAGBLADET
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YRVÄDER TILL SJÖSS
Oj, oj, oj hur ska vi få ombord den där lilla parveln, hann jag tänka
innan huskyvalpen Skare, 4 månader, studsade ut på bryggan och i ett
enda språng körde om mig i luften på väg ombord på båten. Eller
skeppet, som skepparn Johan skulle vilja kalla det, fast det bara är en
jolle. Ok, vi kallar det farkost.
Mina tidigare erfarenheter av hund på sjön är när jag var liten och vi var
hundvakt åt boxern Bobbo, som mamma och pappa fick baxa ombord
med stora blåmärken på ben och armar som följd. På hemvägen gav
dom upp och pappa kastade Bobbo överbord varefter det sa plums och
Bobbo sjönk som en sten. Efter några långa sekunder utan livstecken
från den spegelblanka vattenytan började pappa slita av sig kläderna –
då kom Bobbo upp till ytan, blängde på pappa och simmade in till
stranden.
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Nu satt i alla fall Skare uppsträckt och uppmärksam på däck och glänste
i sin nya orangea flytväst – med handtag! Något som visade sig bli
användbart redan efter en stunds segling, när han blev törstig. Precis när
vi nått en av de mest trafikerade stråken utanför Arkösund, nere i
Östergötland skärgård som vi brukar kalla E4-farleden, upptäcker Skare
att det finns ju massor med vatten runt båten. ”Men jag når inte riktigt.
Men om jag sträcker mig, lite till och lite till.” Och plums! Med ganska
bra vind såg Skare oss försvinna iväg då det tar lite tid att vända denna
farkost… eller kanske hänger det på besättningen. Hursomhelst, Skare
simmade tappert och höll stadig kurs mot båten under tiden som vi
försökte få ordning på tampar och segel. Det var vår första man-överbord-träning, något vi kom att bli experter på under denna sommar. Gott
sjömanskap säger att detta ska tränas ombord, men i vanliga fall brukar
man kasta flytföremål i vattnet som ska hämtas upp – inte hundar.
Så kom kvällen och det var dags att söka natthamn bland kobbarna. Man
vill ligga i lä natten igenom, avskilt med kvällssol och helst med utsikt
mot havet. Kraven är många. – och så måste det vara djupt nog att kunna
gå in med farkosten. Vi brukar först gå in och reka och sen gå ut och
släng ankar, om det visade sig vara tillräckligt djupt vid ön. Så gjorde vi
även denna gång, men så fort vi kom i närheten av ön såg jag återigen
något som flög förbi mig där jag stod fram i fören. Skare landade
elegant på en klippavsats långt framför båten. Plötsligt insåg vi att Skare
skulle bli den optimala hoppilandkallen. Aldrig mer något ”Du måste gå
närmare…Nej, hoppa nu älskling”.
Väl på en ö finns det massor att utforska. Men det är en annan historia…
Som alla vet, sjömän dom vill segla och draghundar dom vill dra. Så till
slut drog Skare ner i ruffen och gnagde på ett russinpaket och somnade
sen till vågornas skvalp. Mia och Johan, dom kunde fortsätta att segla
som dom brukade, men det blev genast lite mindre händelsefyllt och lite
mindre upptäckarglädje utan yrvädret på däck.
Maria Lundin
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Om inte, kasta dig på telefonen och ring Danne på tel.
0647-722 33 och kolla om det går att komplettera
beställningen.
Jackan är av parkastyp med fast huva.
Mörkblå corduratyg, fodrad.

Pris 1445:- + ca 35:- för trycket.
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Träningsträff i
Kusbölehelvetet 4-5 okt.
Kom och kör hund i glada vänners sällskap.
Samling kl 10.00 men det går bra att komma när
man vill.
Fina skogsbilvägar med utsikt mot
Oviksfjällen.
Distans 2*9 km
Övernattning i militärtält med kamin eller eget
tält
Grillning, ta med egen mat. Kolbullar kommer
att finnas.

Vägbeskrivning:
Kör till Myrviken, fortsätt mot Gräftåvallen ca. 16
km. Tag vänster vid skylt mot Kusbölehelvetet. Kör
ca 2 km, sväng höger i korsningen.
Frågor: Ring Tommy och Malin 0643-501 10 eller
070-353 29 01
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Mats-Erik Selander
Åkeräng 120
832 93 Frösön

