
 

 

Hej alla medlemmar i Helsingborg Brukshundklubb 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

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

 

Gå gärna in på vår sida på Facebook och gilla 
sidan. Här lägger vi ut information som vi snabbt 

vill få ut till medlemmarna! 
 

 
 

Den 2 juni har vi skyddstävling på klubben. 
Kom gärna och titta! 

 

 

Nya kurser! 

 Inte dra i koppel 

En temakurs som inriktar sig på ett specif ikt område 
som kan upplevas problematiskt för hundägaren. 
Hundägaren skall uppnå kunskaper för att bättre 
kunna hantera sin hund i koppel på promenader, 

vid möte med människor och med andra hundar. 
Kursen fokuserar på att hundägaren får lära sin 
hund att utföra rätt beteenden men även på att 
avbryta felaktiga beteenden 

Kursstart den 2 juli 

 Kommunicera mera 

Du och din hund förenar nytta med nöje och i olika 
typer av samarbetsövningar lösa problem till-

sammans, öva på kroppskontroll, träna avkoppling, 
hantera belöningar, kontrollera belöningar samt 
mycket mera. 
Kursstart den 8 juli 

 Lösträning & Inkallning 

Målsättningen är att ge hundägaren kunskap för att 
i större utsträckning än tidigare kunna ha hunden 
lös samt få en bättre fungerande inkallning. 
Kursstart den 8 juli 

Gå in på www.hbgbk.com och anmäl dig! 

Klubbväst 

Nu finns möjlighet att köpa en väst med 

klubbens logotype. Ett profilplagg som är 
speciellt framtaget för hundföraren med 
många praktiska detaljer! 
 

 
Pris: 300,- kronor och du beställer senast 

den 15 maj genom att maila 
webmaster@hbgbk.com eller att 

skriva upp dig på listan i klubbstugan. 

Se mer information på hemsidan. 

ATT TÄVLA……… 
VAD INNEBÄR DET!? 
Måndagen den 27 maj klockan 19.00 kommer vi att ha 

en informationsträff på klubben då vi går igenom 
bruks- och lydnadstävlingar. 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 osv. 
Vi bjuder på f ika! 

Anmäl till Pernilla  
pernilla.andersson@hkshopen.se  

0708-23 16 50 

Känner du någon som är i valpköpartagen? Då 
kan du berätta att vi kommer att ha valpträffar 

under några tisdagskvällar i sommar. 

Vidare information kommer att läggas ut på 
hemsidan! 

 

www.hbgbk.com 
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