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Hej alla medlemmar i Helsingborg Brukshundklubb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Jag vill passa på att önska alla en fortsatt skön sommar, så ses vi kanske på något av ovanstående evenemang! 

Tar tacksamt emot både ris, ros och förslag på aktiviteter. Om du vill engagera dig, tveka inte att ta kontakt. 
 

Klubbordförande 
Du når mig på tfn 0705-87 30 33 eller på mail 
lundinmaria[at]telia.com 

 

Är du sugen på att gå kurs? 
Gå in regelbundet på hem- 
sidan och kolla utbudet! 
 
www.hbgbk.com 

 
 

 

 

Fixardag! 
Den 24 augusti är det dags för ny fixardag. 
Vi hjälps åt med allt möjligt som behöver 
göras för att underhålla anläggningen. 

Vi träffas vid 9-tiden. Välkomna! 

 

 

Vi behöver vara några fler som hjälps 
åt med att vakta smitingångar på 
Vallåkraträffen. Du som har hund i 
någorlunda ”avskräckande” storlek får 
här chans till ypperlig miljöträning för 
hunden och för egen del kolla in fräcka 
bilar. 
För info om tider och annat, ta kontakt 
med Bengt Starck 0708-25 59 44 eller 
skriv upp dig på listan i klubbstugan. 
 

Sofieroutställningen 
14-15/9 

 

Helsingborg Brukshundklubb kommer 
att ha ansvar för insläpp och parke-
ringar. Vi behöver vara många som 
hjälps åt denna helg och som bonus får 
du möjlighet att se på många fina 
hundar. Skriv upp dig på listan i 
klubbstugan eller ring Maria för mer 
information 0705-87 30 33 
 
Tänk på att det är tack vare sådana 
här evenemang vi kan utveckla 
klubbens verksamhet. 

 
ALLA kan hjälpa till! 

 

 
 

 

 

 

VAD INNEBÄR DET ATT TÄVLA 
RALLYLYDNAD!? 

Onsdagen den 21 augusti klockan 19.00 kommer 
vi att ha en informationsträff på klubben då vi går 
igenom rallylydnadstävlingar. Kvällen vänder sig 
till dig som aldrig har tävlat men är nyfiken och till 
dig som kanske provat och har frågor. 
Vi anpassar till vad du som deltagare vill veta, 
regler, skillnader, vad tittar domaren på osv. 
Vi bjuder på fika! 
Anmäl till Monique - monique.w[at]telia.com  

RALLYLYDNADSTÄVLING 
Söndagen den 25 augusti är det dags för den 
andra av klubbens tre rallylydnadstävlingar i år.  
Välkommen som tävlande och/eller publik. Har du 
lust att hjälpa till maila Monique: 
monique.w[at]telia.com  
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