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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 

Föreläsning med Martha Landin 
Den 17/10 blir det en intressant föreläsning 
om de nya lydnadsmomenten som gäller från 
årsskiftet, läs mer om detta på vår hemsida! 
. 

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!   
 

Hundars mentalitet 
Under vintermånaderna kommer vi att arran-
gera kurs i Hundars mentalitet, mer 
information kommer inom kort. 

Föreläsning Friskvård för hund! 

Legitimerad veterinär Cecilia Hedenmark föreläser 
för oss torsdagen den 16 november mellan klockan 
18.30 och ca 20.30.  
Föreläsningen är gratis, klubben bjuder på kaffe 
och smörgås.  
Bindande anmälan till christina.radeby@telia.com 
senast den 12 oktober, ange mobilnummer med 
din anmälan.  
Begränsat antal deltagare, så ”först till kvarn…” 

Välkomna! 

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.  

Workshop i hundägaransvar  
Torsdagen den 19 oktober mellan klockan 18.30 
och ca 20.30  
Inger Dahl håller i workshopen.  
Hon har arbetat som polis och har bland annat 
arbetat med djurfrågor, hon har även varit 
kennelkonsulent för SKK.  
Workshopen är gratis, klubben bjuder på kaffe 
och smörgås.  
Bindande anmälan till christina.radeby@telia.com 
senast den 12 oktober, ange mobilnummer med 
din anmälan.  
Begränsat antal deltagare, så ”först till kvarn…” 

Välkomna! 

Kurser 
Håll koll på hemsidan, vi lägger fortlöpande ut nya 
kurser! 

Välkommen med din anmälan! 
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