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Kick-off för vårens 
torsdagsträningskvällar 

Nu när våren kommer och därmed också den 

bästa årstiden för hundträning så har vi två 

aktiviteter planerade. Torsdagen den 31 mars 

18.00 har vi en gemensam Kick-off inför vårens 

träningskvällar, kvällar där vi hjälper varandra 

med träningen utan instruktör. Vi skjuter, d.v.s. 

skotträning varje torsdag mellan 18.30-19.00 och 

denna första träningskväll får du som ny hjälp 

med vad detta innebär och vad du ska tänka på. 

Denna kväll kommer det också att finnas 

representanter från de olika grupperna på plats 

om du vill fråga något om de olika tränings- och 

tävlingsmöjligheter som finns. Köket har öppet 

med mackor m m till försäljning. 

/Mervärdesgruppen 

 

Hej alla medlemmar i Helsingborg Brukshundklubb 

Ett välbesökt årsmöte har avhållits och jag tackar för förtroendet att få vara klubbens ordförande 

under 2016.  

Här kommer det information om vad som är på gång den närmaste tiden! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

Som vanlig tas förslag på aktiviteter emot med förtjusning 

Väl mött på klubben hälsar 

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

För att ha koll på övriga evenemang, gå 

in på hemsidan och klicka på kalender. 

Där kan du bl.a. se att vi kommer att ha 

en inofficiell specialsöktävling på 

långfredagen, appellklasstävling 3/4, 

Sydskånska kennelklubben kommer att 

ha utställningsträning hos oss 4/4, 2/5, 

och 17/5, IPO-prov 17/4 en prova på 

rallylydnadskväll 20/4, rallytävling 24/4 

samt lydnadstävling den 1/5. Utöver allt 

detta finns det möjlighet att se hur olika 

mentaltester (MH/MT) går till. 

För er som gått grundkurs i specialsök 

finns nu en påbyggnadskurs. Ni som gått 

grundkurs har förtur på kursen.  

Rally avancerad-/mästarklass har ett par 

platser kvar och utöver det möjlighet till 

att ta del av olika allmänlydnadsutbild-

ningar. 

En av våra butikssammarbetspartners 

Hund och Kattshopen kommer att den 1 

april stänga den fysiska butiken på 

Landskronavägen. Dock kommer webb-

butiken att finnas kvar med fortsatt god 

service åt oss medlemmar. 

Undrar du hur du skall bygga upp en bra fysik 

på din hund? 

Kom då till klubben onsdag 20 april kl 19.00 

och träffa Biggan som arbetar som leg 

sjukgymnast på Regiondjursjukhuset här i Hbg. 

Hon kommer att prata om friskvård och 

fysträning från valp till gammal hund med allt 

vad det innebär. Kvällen kommer även att 

innehålla kostråd. Den här träffen riktar sig till 

alla medlemmar, gamla som nya. Vi har dock 

ett begränsat antal platser att tillgå, så först till 

kvarn! Fika finns att köpa och teckningslista 

finns på anslagstavlan i klubbstugan. 
/Mervärdesgruppen 
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