
 

Hej alla medlemmar i Helsingborg Brukshundklubb och ett 

särskilt välkomnande till alla nya medlemmar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Under sommaren har vi sjösatt vår nya 
hemsida, www.hbgbk.com och i sam-
band med det skapat ett nytt anmäl-
ningsförfarande vad gäller våra kurser. 
Vi har utökat utbudet och kommer att ha 
kurser även under vinterhalvåret. Vi har 
tagit hjälp av Christina Radeby som vi är 
väldigt glada att ha som medlem i 
klubben. Christina är avtalsinstruktör och 
jobbar heltid med hundägarutbildning. 
Alla nya kurser finns som anmälnings-
bara på hemsidan, ex:  

 Valp - dagtid söndagar 
 Grundkurs unghund - dagtid 

söndagar 
 Klicker - inomhuskurs em/kväll 

vardagar 
 Trix & Konster - inomhuskurs 

em/kväll vardagar 
 Grunderna i rallylydnad 
 Hundars mentalitet 

Vi kommer även att en aktivitet för våra 
yngre medlemmar under jullovet, så håll 
koll! 

 I veckan skickade Brukshund-
klubben centralt ut ett infobrev. 
Prenumererar du inte på detta, finns 
länken här: 
Läs SBK Medlemsinfo i din webbläsare 

Det är ju så i en ideell förening, att det är vi 
medlemmar som skapar aktiviteter såsom 
tävlingar, mentalprov, kurser osv. Någon 
klipper gräset, någon fixar fika till kursarna 
osv. 
Är du är intresserad av att ta del i 
gemenskapen, så tveka inte utan kontakta 
mig.  
Du kanske kan tänka dig att hjälpa till på en 
kurs, tillsammans med en erfaren instruktör. 
Du får handledning och kan bidra till att fler 
hundägare får ökad kunskap. Det är både 
stimulerande och lärorikt! 
Du är kanske intresserad av hundars 
mentalitet och vill vara med på mentaltester? 
En bra grund är då kursen med samma 
namn som startar på det nya året. Denna 
kurs är även grunden för dig som kanske så 

småningom vill bli instruktör. 

 

Vi har under året i ett samarbete med HIF inför 
matcher sökt med professionellt utbildade hundar 
efter pyroteknik på Olympia. Om vi får förnyat 
förtroende under 2013 kommer vi att utbilda 
ytterligare ekipage. Är du intresserad och har en 
hund som du tror är lämplig att söka pyroteknik? 
Mer info kommer! 

Jag vill även passa på att uppmana alla 
klubbens duktiga tävlingsförare att lämna in 
era resultat. 
Bruks, lydnad, rally, patrullhund, rädd-
ningshund, ja det finns tävlingsformer så 
att alla intresserade i vår organisation kan 
tillfredställas. 
Vill du ansöka om hundförarmärke i bruks 
& lydnad, se länken i rutan nedan. 
Ansökan lämnas via mail eller på klubben. 

I helgen har vi gått över till vintertid och det 
blir mörkare, men på klubben lyser en 

träningslampa framför klubbstugan, måndag 
till fredag fram till kl 21 

 

Avslutningsvis vill jag att ni hör av er med både ris och 
ros, om ni vill ta en mer aktiv del i klubben eller har frågor 
rörande verksamheten. 
Ha en skön höst tillsammans med era 
hundar i höstlöven 

Klubbordförande 

 

Du når mig på tfn 0705-87 30 33 
eller på mail lundinmaria@telia.com 

 

http://www.hbgbk.com/
http://gantrack1.com/t/v/0_MTU1NDUxMjcwNDcy/
file:///C:/Users/Evas/Documents/Hbg%20BK/Medlemsutskick/lundinmaria@telia.com

