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Valpträffar och kurser 

På tisdag den 23 juni startar vi upp med våra populära valpträffar. Där 
är valpar som är mellan 2,5 och 5 månader med ägare välkomna. Det 

är inte någon valpkurs och man behöver inte vara medlem. 
Tipsa gärna vänner och bekanta! 

Varje tillfälle kostar 50,-. Mer information hittar du på vår hemsida. 

Kursutbudet fylls på kontinuerligt, håll koll på hemsidan, saknar du 
någon kurs får du gärna höra av dig till Anna-Lena Nordström i 

utbildningsgruppen. 

Jag vill också passa på att informera om två tillfällen med ”prova-på-
rallylydnad”. Detta blir den 9/7 och 30/7 mellan klockan 18 och 20. 

Tillfällena är kostnadsfria och instruktörer är Kamilla Roupé och 
Anders Nilsson. Ingen föranmälan utan det är bara att ”trilla in”. 

 

Hej alla medlemmar i Helsingborg Brukshundklubb 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

Slutligen, både ris och ros tas tacksamt emot och vi ses säkert på klubben i sommar hälsar 
 

Maria Lundin 
Klubbordförande 
lundinmaria@telia.com eller 0705-87 30 33 

Den 8 augusti klockan 10 har vi informationsträff och prova-på 
specialsök/nosework. Detta är något alla hundar kan syssla med och 
stimulerar deras i särklass bästa sinne. Vad din hund ska söka efter 
bestämmer du själv, t ex kantareller eller någon av dofterna i tävlings-
formen. 
Anmälan och frågor till Stellan hyllingeel.stellan@telia.com eller på: 
0703-33 29 62. 

 
 

 

 

GRILLFEST 

Den 8 augusti ordnar vi en grillfest där alla 
klubbens medlemmar är välkomna. 

Mat införskaffar vi och tillreder, det hela blir till 
självkostnadspris. Egen dryck medtas. 

Grillen tänds klockan 18.00. 

Anmälan sker till Johanna på 
j_ponsler@hotmail.com eller på anmälningslista 
som kommer att finnas på anslagstavlan i 
klubbstugan. 

OSA senast den 1 augusti 

Välkomna! 

Ledig tjänst! 

En ideell förening som vår, förutsätter mångas enga-
gemang. Vi har en stor och bred verksamhet och för att 
kunna driva och utveckla klubben vill vi bli fler som tar 
aktiv del i detta. Vill du engagera dig ska du veta att du är 
välkommen! 

Bland våra medlemmar finns kanske någon som är duktig 
på IT och hemsideuppdateringar och kan tänka sig att ta 
hand om vår hemsida? Hör av dig till Eva som idag är 
webmaster (webmaster@hbgbk.com) 
Hemsidan är tillverkad i Joomla. 

 

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. 

Tänk på att det är tack vare sådana här 
evenemang vi kan utveckla klubbens 
verksamhet. 

 
ALLA kan hjälpa till! 

Den 12 juli klockan 10.00 är det miljöträning på Rudan 
(kommunens upplagsplats på Gåsebäcks industriområde), 
för framförallt valpar och unghundar. Instruktörer från 
klubben kommer att vara på plats och hjälpa till.  
Anmälan till lundinmaria@telia.com eller på telefon 0705-
87 30 33 senast den 8 juli. Fika, hundgodis, vatten och 
något att sitta på medtas. Tillfället är kostnadsfritt. 

 

Vi vill särskilt göra er uppmärksamma på en kurs som vi arrangerar 
redan i sommar - Intensivträning av unghundar 7 mån - 2 år. Den här 
kursen är för dig som har upptäckt att valpen blivit unghund och inte är 
så lyhörd längre, som vill repetera och förbättra vardagslydnaden från 
valpkursen eller som kanske inte gått valpkurs utan tränat valpen själv. 
Mer information och anmälan på hemsidan! 
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