
 

 

 

Hej alla medlemmar i Helsingborg Brukshundklubb och ett 

särskilt välkomnande till alla nya medlemmar 
Trots att våren inte riktigt vill ännu så blickar vi framåt och planerar verksamhet. 

Jag tänkte här berätta lite om vad som är på gång: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Som sagt håll koll på hemsidan, där kan du bl.a. läsa om årets klubbläger på Solhaga i Markaryd 5-9 juni. Här 

kommer även information om medlemsträning/skotträning med värd på torsdagskvällar att finnas. Likaså våra 

tävlingar och prov. 

Gilla gärna klubben på vår facebooksida   

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

Jag önskar alla en riktigt Glad Påsk! 

Maria Lundin 
Klubbordförande 

Jag nås på tfn 0705-87 30 33 eller på 
mail lundinmaria@telia.com 

 

Den 1 maj klockan 10.00 är det miljöträning och en 
sökövning på Rudan (kommunens upplagsplats på 
Gåsebäcks industriområde), där vi bland annat tränar 
våra räddningshundar. Tillfället är framförallt för valpar 
och unghundar. Instruktörer från klubben kommer att 
vara på plats för att hjälpa er på bästa sätt. 
Begränsat deltagarantal. Anmälan till 
sbk.ingrid@telia.com el 0706-11 57 48 senast den 
21/4. Fika, hundgodis, vatten och något att sitta på 
medtas. Tillfället är gratis! 

 

Är du intresserad av att utbilda din hund till räddnings-
hund, titta på hemsidan för infoträff den 4/4 inför 
räddningshundsutbildning som startar i vår. 

 

Den 27 april har vi rallylydnadstävling på klubben. Vill du 
vara funktionär? Du behövs!  
Inga förkunskaper krävs och du blir en del i ett härligt 
gäng!  
Kontakta Monique monique.w@telia.com 0703-59 00 58 
eller Lena lenalandgren@spray.se 0707-88 35 56. 

Vad gäller kurser på klubben läggs 
nya ut på hemsidan efter hand. Några 
platser finns kvar på aktivitetskursen 
och introduktionskursen i personspår 
som startar i april. 
Tänk även på att vi erbjuder egen timma 
med instruktör, ett alternativ till dig som 
vill jobba med något särskilt problem eller 
moment. En högst prisvärd träningsform. 

KALLELSE TILL MEDLEMSMÖTE 
Torsdagen 25 april kl 19.00 

i klubbstugan 
Fika serveras från kl 18.30 

Vi har i styrelsen pratat om att införskaffa en 
”hjärtstartare”. Den kostar cirka 13 000,- och vi söker 
en eller flera sponsorer till densamma, privatperson 
eller företag.  

 

Klubben kommer att under våren erbjuda 
medlemmarna att köpa en klubbväst för ca 300,- 
På hemsidan kommer mer info om beställning, 
storlekar osv. 

 

Söndagen den 5 maj mellan 10.00 och 17.00 är det 
aktivitetsdag på klubben, för ungdomar mellan 8 och 
16 år. Affe och Helene Barnholt håller i dagen och 
anmälan/frågor till helene_barnholdt@hotmail.com 
(helene_barnholdt) 042-20 78 72 senast den 28/4. 
Dagen kostar 150,- inklusive fika och lunch.  

 

Vi är idag ca 400 medlemmar, varav en del gärna vill 
träna spår och sök med sina hundar. Ett problem är att 
hitta mark att göra detta på. Kanske du har mark eller 

känner någon som har!? 
Ängsmark eller skog, vi är tacksamma för vad vi kan få 

tillgång till. Hör av dig till mig! 
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