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Träningsläger 
Information om nästa års klubbläger som äger 
rum Kristihimmelsfärdshelgen finns redan nu 
på hemsidan. Har du frågor är du välkommen 
att kontakta Marianne Andersson 

Hej alla medlemmar i Helsingborg Brukshundklubb 

Vi går en härlig tid tillmötes. Hundträning, samvaro och ett stort utbud av aktiviteter på klubben. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Vi strävar efter att medlemskapet ska erbjuda attraktiva aktiviteter på klubben. Vi har en grupp som 

arbetar med just detta, kallad mervärdesgruppen. Har du förslag så var inte blyg utan ta kontakt med 

Christina Radeby 

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

Mark för träning och tävling 

Har du, eller känner någon som kan tänka sig 
låta oss nyttja sin mark? Skog, äng, sådd eller 
jord, allt är av intresse för att vi ska kunna 
bedriva bra verksamhet i klubben….  
. 

Lotter & sponsring 

Vi har förmånen av våra sponsorers bidrag i 
form av betald sponsringsskylt. Vill du bli 
sponsor till klubben och samtidigt bli synlig 
på sponsortavlan och hemsidan? Hör av dig 
till Per Mortensen. Kan du tänka dig att sälja 
Sverigelotter på jobbet eller inom familjen? 
Hör av dig till Kerstin Andersson. I en ideell 
förening som vår är alla insatser viktiga!   
 

Funktionärsutbildning  
Den 12 februari kommer vi att ha en 
utbildningsdag som vänder sig till dig som är 
intresserad av att hjälpa till på våra tävlingar. 
Du får lära dig hur man går tävlingsspår, är 
sökfigurant och en hel massa annat. Mer info 
om detta på hemsidan längre fram. Vill du 
vara med så anmäler du dig till Maria Lundin. 

Kurser! 

Efter önskemål kommer vi nästa år att satsa på kurser 
även dagtid vardagar. Är du intresserad anmäler du dig i 
formuläret på hemsidan.  
Nytt i utbudet är kursen Relation och samspel, en teori-
kurs med praktiska inslag. 
En annan ny kurs för er som har flera hundar, att få 
vardagslydnaden att fungera så smidigt som möjligt. 
Denna kurs blir till våren, men det blir en test-/koncept-
kurs tidigare. Därför erbjuder vi er som gått valpkurs 
med en eller båda hundarna att anmäla till en dag där 
du får träna hundarna och tycka till om övningar och 
kursplan. Konceptkursen är rabatterad!  
Övriga kursstarter är bl.a. valpkurs, specialsök påbygg-
nad och trix & konster. 
Info på hemsidan! Frågor?  
Kontakta Anna-Lena Nordström 

 

Våra samarbetsbutiker 
Besök företrädesvis Hund & katt, Anjinsan samt 
Hund & kattshopen. Här får ni professionell 
vägledning och dessutom som medlem i klubben 
10 % rabatt på det mesta i butiken.  

Inför julen - helgen  
3-4 december mellan klockan 11-16 kommer vi att ha 
försäljning av hundgrejor och presentartiklar på 
klubben. Passa på att fixa julklapparna till både hund 
och människa till riktigt bra priser!! 
Lotteri och tipspromenad med fina-fina priser! 
Uppvisning av skyddshund på lördagen 12.00 
Uppvisning och ”prova på” specialsök - hur jobbar en 
tull-/polissökhund?  Klockan 14.00 på lördagen 
Prova på rallylydnad med instruktör samt ponnyridning 
under söndagen.  
Försäljning av kungsgranar och granris. 
Vi bjuder på glögg och pepparkakor 
Välkomna! 
 

mailto:rasken@telia.com
mailto:christina.radeby@telia.com
mailto:lundinmaria@telia.com
mailto:per.mortensen@telia.com
mailto:kere@comhem.se
mailto:lundinmaria@telia.com
mailto:dan.nordstrom@ektv.nu

