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Hej alla medlemmar i Helsingborg Brukshundklubb 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Arrak - kläder för hundföraren 

Torsdagen den 5/12 klockan 19.00 kommer en 
representant från Arrak till oss och vi får möjlighet att titta på, 
ställa frågor om, prova, och beställa riktigt bra hundkläder. Gå 
gärna in på Arraks hemsida www.arrakoutdoor.se 

Vi bjuder på fika, välkommen! 

Slutligen vill jag uppmana er som varit ute och tävlat med era hundar under året att lämna in era resultat innan 
årsskiftet. Vandrings- och uppmuntringspriser delas ut på årsmötet. 

Håll koll på hemsidan och gilla oss gärna på Facebook för att ta del av vad som ytterligare händer i vinter. Tar 
tacksamt emot både ris, ros och förslag på aktiviteter. 
 

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

Är du sugen på att gå kurs? 
Gå in regelbundet på hem- 
sidan och kolla utbudet! 

        www.hbgbk.com 

 
 

 

 

Valpträffar! 
Vi kommer att ha en infokväll för nyblivna valpägare onsdagen den 
11/12 klockan 19.00. 
Denna följs av två fristående valpträffar den 14/12 samt 28/12 
klockan 10.00. 

Tipsa gärna grannar, vänner och bekanta med ny familjemedlem 
om detta! 

Som en av de första klubbarna i landet kommer 
vi att under våren hålla en helt ny utbildning. 
En grundmodul som ger tillfälle att utveckla både 
hundkunskap, teoretiskt och praktisk samt 
kunskap om Svenska Brukshundklubben. Kursen 
omfattar tre helger och ger förutom 
grundläggande hundkunskap möjligheten till 
vidareutbildning till instruktör inom det 
ämnesområde man är intresserad av. 
Utbildningen bjuder klubben på. Alla som är 
intresserade är välkomna med en 
intresseanmälan.  
Frågor och intresseanmälan till Monique på 
monique.w@telia.com 
 

I vår verksamhet har vi sedan flera år en grupp 
som är ute på, ibland strapatsartade långa 
terrängvandringar runt om i nordvästra Skåne.  

Min undran är nu om några av er är intresserade 
av att, kanske en dag i veckan ta en lugnare 
hundpromenad tillsammans? Tanken är att vi 
träffas på klubben, promenerar i cirka en timme 
med våra hundar och avslutar med att fika i 
klubbstugan.  

Första tillfället är strategiskt planerat till Annan-
dag Jul. Vi träffas på klubben, klädda efter väder 
klockan 10.00. 

Sätt kryss i almanackan! 

 

RALLYLYDNAD 
Rallyträningsgruppen, tisdagar tränar i vinter inomhus. 
Det gör de i Flitiga Tassar-hallen i Kvidinge. Vill du vara med? 
Kontakta Monique monique.w@telia.com 
Hallen är bokningsbar för all form av träning www.flitigatassar.com 

På hemsidan finns nu i vänsterkanten ett formulär 
vilket jag hoppas att många kommer att nyttja. Det 
heter Jag vill gärna hjälpa till och ger möjlighet till 

ett mervärde i medlemskapet. 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 

Torsdagen 20 februari 2013 kl. 19.00 i klubbstugan 

I samband med årsmötet bjuder vi på en smörgås. Om Du vill äta, 
var vänlig meddela Maria Lundin senast den 14/2 

TRÄNINGSLÄGER 
 
2014 års klubbläger blir Kristihimmelfärdshelgen 28/5-1/6 på fantastiska Solhaga vandrarhem (www.solhaga.se) utanför Markaryd. 
Lägret är för ALLA medlemmar nya som gamla och jag hoppas att många vill hänga med för att träna och umgås under dessa dagar. Vi 
kommer att ha grupper för spår, sök, rally, skydd och lydnad. Det känns avlägset, men för att kunna planera med lärare och preliminär-
boka rum vill vi gärna ha in intresseanmälningar redan nu i december. Deltagarantalet är begränsat och kostnaden meddelas inför  
den bindande anmälan. 
Frågor och anmälan till Pernilla pernilla.andersson@hkshopen.se eller 0708-23 16 50 
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