
 

Nu har årsmötet, vilket var välbesökt avhållit och vi är med en rivstart inne i ett nytt verksamhetsår. Det är 

stimulerande att vara ordförande i en klubb där det ideella engagemanget värderas så högt att medlemmarna 

gärna fortsätter med sina uppdrag. 

 

Vad gäller kursverksamheten har vi ett stort utbud av anmälningsbara kurser.  

 Håkan startar en spårkurs för aktivering nu på lördag 7/3 

 Kerstin kommer att ha en intressant kortkurs i hundars mentalitet med start på måndag 9/3 

 Aktivitetskursen startar den 24 mars 

 En grundkurs för ungdomar födda 99-07 kommer att gå på söndagar med start 12/4. Den håller Affe 

och Helene i. 

I dessa kurser finns platser kvar! länk till anmälningsformuläret 

 

Fler kurser ligger på hemsidan och utbudet kommer att fyllas på under mars månad med bland annat 

lösträning/inkallning. 

 

Utbildningsgruppen planerar för kurser dagtid vardagar, mer info om detta kommer på hemsidan. 

 

Vi är både stolta och glada för den utökade kompetens vi fått till klubben vad gäller problemhundshantering. 

Tre av våra instruktörer har nu genomgått en specialutbildning och står redo att hjälpa vid behov.  

 

På vår klubb har vi i flera år varit aktiva med doftdiskriminering/nosework, eftersom vi utbildat och jobbat 

praktiskt med pyroteknikhundar. 

En annan typ av doftdiskriminering är den nya sporten nosework. Här har vi haft grundkurser och 

påbyggnad kommer att hållas under våren. 

Ett flitigt gäng kursare har redan dragit igång en träningsgrupp. Vi har planer för att bredda denna 

verksamhet på klubben och mer info om detta kommer. 

 

Vårt populära träningsläger på Solhaga under Kristi Himmelsfärdshelgen har utökats med ytterligare en 

gupp för nosework - länk 

 

Jessica Lindborg, hundfysioterapeut kommer regelbundet till klubben för att massera våra hundar. Nästa 

tillfälle är nu på söndag den 8 mars. Vill du boka tid så maila länk 

 

 

Den 18 april har vi IPO-prov. Det är första gången vi arrangerar och hoppas på många anmälningar 

 

Vi arrangerar dessutom i vår ett flertal prov och tävlingar i både rally, bruks och lydnad. 

 

 

Klubbanläggningen är till för alla oss medlemmar, för både träning, kurs, promenad och social samvaro.  

 

Vi kommer under året att arbeta vidare på att hitta ytterligare mervärden i medlemskapet.  

 

Jag tar tacksamt emot idéer och tankar från er i stort och smått. Glöm inte att titta in på hemsidan då och då 

samt gilla oss på facebook för att ta del av allt spännande som vi hittar på. 

 

Bästa vårhälsningar från Maria 

/klubbordförande 

lundinmaria(a)telia.com 

0705-87 30 33 

http://hbgbk.com/index.php/component/rsform/form/129-h3-kursanmalan-h3
http://hbgbk.com/images/lager_2015.pdf
mailto:sniffers1@sniffers.se

