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Torsdagsträningskvällar 

På torsdagskvällar hjälper vi alla varandra med 

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

skotträning varje torsdag mellan klockan 18.30 och 

19.00. Köket har öppet med mackor m m till 

försäljning. 

Hej alla medlemmar i Helsingborg Brukshundklubb 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Vi har snart 1 000 personer som gillar vår facebooksida! Detta firar vi med en utlottning av tre priser. 

1:a pris: En valfri kurs under året (personlig vinst som ej kan överlåtas åt annan person) 

2:a och 3:e pris: Ett exemplar av boken Kontaktkontraktet författad av Eva Bodfält 

Om du gillar vår fb-sida och vill vara med i utlottningen, skicka ditt namn och telefonnummer till lundinmaria@telia.com, 

senast den31 maj. Vinnarna meddelas via vår fb-sida den 6 juni. 

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

Mentalbeskrivning – MH 
Möjlighet att få din hund mentalbeskriven (MH) 

kommer att finnas under ett antal sommarkvällar. 

Kravet är att hunden har fyllt ett år. Våra egna 

medlemmar har förtur. Datum finns på hemsidan. 

Valpar och valpar och ungdomar 

Valpträffar i sommar med start 28/6 och sex 

tisdagar framöver. Har du en kompis eller granne 

som har valp kan du tipsa om våra populära valp-

träffar. 

Vår fantastiska sommarlovsaktivitet för ung-

domar startar under sommarlovet. Se mer på 

kommunens sommarlovsaktiviteter, där finns vi 

med! 

Fixardag 

Den 14 maj är det fixardag på klubben. Alla kan 

bidra både stora och små, kort eller lång stund. Vi 

träffas och fixar både ute o inne sen trivs vi ännu 

bättre! 

Kurser! 

Kommunicera Mera, Du & Din Hund  

Du och din hund får förena nytt med nöje och i olika typer 

av samarbetsövningar, träna på tyst kommunikation, lösa 

problem tillsammans, öva på kroppskontroll, träna avkopp-

ling, hantera belöningar, kontrollera belöningar samt 

mycket mera.  

Alla hundar kan vara med, även valpar. 4 ggr  Startar på 

söndag (15/5) med ett par platser kvar! 

Lösträning & Inkallning  

Individuellt anpassade lydnadsövningar i syfte att förbättra 

förarens kontakt med hunden. Träningen sker med hundarna 

såväl i koppel och långlina som lösa.  Målsättningen är att 

du som hundägare i större utsträckning än tidigare ska 

kunna ha hunden lös samt få en bättre fungerande inkall-

ning.  

För hundar över 6 mån. 4 ggr   

”Inte dra i koppel”/hundmöten 

Här får du som hundägare kunskap i att bättre kunna hantera 

din hund i koppel på promenader och vid möten med 

människor och andra hundar. Kursen vänder sig inte till dig 

som har en hund som visar aggression mot människor eller 

andra hundar, behöver du hjälp med det rekommenderar vi i 

stället enskild träning.  

För hundar över 6 mån. 4ggr  

Intensivträning Unghundar  

Två kurstillfällen som riktar sig till dig som har upptäckt att 

valpen har blivit unghund och vill repetera och förbättra 

vardagslydnaden från valpkursen och till dig som inte gått 

valpkurs utan tränat din valp själv. 

För hundar som är mellan 6 mån och 2 år. 4 ggr   

Allmänlydnad Drop In  

Måndagar kl 16.30 – 17.30 den 6/6, 20/6, 27/6, 4/7, pris 100 

kr per tillfälle som betalas på plats.  

Ett bra tillfälle att träna tillsammans med andra där 

gruppens sammansättning kommer att variera från gång till 

gång vilket är nyttigt och utmanande för de flesta hundar.  

För hundar över 6 mån.  

Klubbens Café är öppet så vi hoppas att du stannar kvar 

efter träningen för en fikastund.  

Du anmäler dig via anmälningsformuläret på hemsidan. 
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