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Hej! 

Välkomna (ll e� ny� spännande 

verksamhetsår på Linköpings 

Brukshundklubb!  

Först och främst vill jag tacka för 

förtroendet a� bli vald (ll ordförande i 

klubben e� år (ll. Det är roligt a� 

(llsammans med alla ak(va i klubben se 

(ll a� vi har spännande ak(viteter på 

klubben som a�raherar våra 

medlemmar.  

Vårens ak(viteter närmar sig med 

stormsteg och snart är många kurser i 

full gång. Vi är väldigt glada över a� vi 

precis har examinerat sex nya 

instruktörer (ll vår klubb som i vår 

kommer hålla kurser och vi är 

övertygade om a� alla kommer a� bli e� 

väldigt bra (llsko� (ll våra befintliga 

instruktörer. I och med de�a har vi 

behov av nya hjälpinstruktörer (ll hösten 

som på sikt kan utbilda sig (ll 

instruktörer. Hör av dig (ll 

utbildningssektorn om du är intresserad. 

Till hösten startar vi en rallylydnads-

instruktörsutbildning i klubbens regi. Hör 

av dig (ll utbildningssektorn eller 

styrelsen om du är intresserad. 

Klubbens tävlingar drar igång 11 maj 

med en lydnads- och brukstävling och en 

inofficiell agilitytävling den 12 maj. Ta en 

(� i tävlingsprogrammet och 

välkommen hit och (�a på alla duk(ga 

tävlingsekipage. Serveringen är all(d 

öppen på våra tävlingsdagar.  

Alla som hjälper (ll med a� driva vår 

verksamhet jobbar helt ideellt, allt från 

gräsklippning (ll engagemang i styrelse 

och sektorer.  

Känner du a� du vill engagera dig i 

klubben och våra ak(viteter, ta kontakt 

med oss i styrelsen eller direkt med 

sektorerna. Det finns mycket a� göra, 

både vid något enstaka (llfälle samt 

kon(nuerligt. Ju fler som hjälps åt desto 

mer ak(vitet blir det på vår klubb. Du 

kanske har någon idé på något som vi 

kan göra på klubben? Tävlar du i någon 

gren och känner a� det är för lite 

ak(viteter kring just din gren och har 

idéer om ak(viteter? Vill du anordna 

hundpromenader för klubbens 

medlemmar några gånger per år? Vill du 

utbilda dig (ll tävlingsfunk(onär? Tycker 

du om a� baka och vill bistå med bullar, 

kakor eller något annat (ll våra 

tävlingar? 

Vi ses på klubben! 

Ordförande har ordet 
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Styrelsen 

Ordförande    Anneli Henriksson   0709-349305   anneli@idainfront.se  

Vice ordförande   Lydia Benson     0734-405758  lydia85.benson@gmail.com 

Sekreterare   Emma Kleinas   0736-002459  eksdr00@hotmail.com 

Kassör   Ida Cronebäck   0735-459089  ida.croneback@gmail.com 

Ledamot   Åsa Lund Sundström   0703-338371   isaasa@passagen.se 

   Lo�a Lans 0738-359788   lo�a.lans@gmail.com 

 Lise-Lo�e Halldén      0730-241713 liselo�ehallden@hotmail.com  

Suppleant Beatrice Jacobsson  0706-656482 beatrice.jacobsson@telia.com 

 Marie Söderström  0704-927205 dynamic_rehab@hotmail.com 

 

Sektorsammankallande 

Tävling   Leif Nilsson   0768-464400   leif.etoo74@gmail.com  

Utbildning Sven Komstadius   013-153592 sven.komstadius@gmail.net  

Servering  Ida Cronebäck   0735-459089   ida.croneback@gmail.com 

Stug  Johanna Boivie   0760-468403  

 johanna.boivie@stangastaden.se  

Tjänstehund   Andreas Karlsson   0705-660467    andreas-karlsson@spray.se  

Trivsel Maud Nilsson 0761-400251   maud.nilsson@advania.se  

PR  Maria Yngwe 0707-171729  yngwe@yahoo.com  

 Marianne Forsén 0702-754748 
 marianne.forsen@gmail.com 

 Kris(n Raukola 0703-014186     kris(n.raukola@gmail.com 

Linköpings Brukshundklubb 2014  
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Rapport från årsmötet 

 
Tävlingar 2013 
• 4 st tävlingar i lydnadsklass 1 och 2  
• 2 st tävlingar i lydnadsklass 3 och elit  
• 2 st tävlingar i akl spår och sök  
• 2 st tävlingar i sök lkl-ekl   
• 2 st tävlingar i spår ekl  
• 1 st tävling i agility klass 1 och II (dubblerad)  
Under 2013 anordnades många officiella tävlingar på klubben och en inofficiell 
lydnadscup samt en nybörjarcup i agility vid respek(ve 4 st (llfällen. Agilitytävligen 

som anordnades den 25:e maj var den tävling som drog flest startande, över 900 st, 

tävling var med dubblerade klass 1 och 2.  

En inofficiell Rallylydnadstävling anordnades även på hösten med ca 50 startande.  

Under 2013 utbildar vi en domare Helen Fogelberg i bruks, en tävlingsledare Leif 

Nilsson i bruks, samt en domare Anneli Henriksson i lydnad, dessa beräknas vara 

färdiga under 2014. Vi har även utexaminerat en tävlingsledare i lydnad Helene 

Lindström. I Rallylydnad har tre skrivare Anita von Braun, Monika Eriksson och Sofie 

Palmqvist utexaminerats. En domare i Rallylydnad går utbildning, Monika Eriksson. 

Samt även 6 st nya instruktörer som kommer a� hålla kurser under 2014. 

Kurser 2013 - Vi höll rekordmånga kurser 23 st.   

•  3 valpkurser   

•  2 rallylydnadskurser   

•  6 agilitykurser  

•  4 spårkurser  

•  2 sökkurser  

•  1 tävlingslydnadshelg  

•  1 förberedande kurs i tävlingslydnad   

•  1 appell-lydnad  

•  1 fortsä�ningskurs i tävlingsinriktad samträning  

•  2 kortkurser (Vem är hunden och Hur är din rela(on med din hund) 

  

De�a motsvarar ca 150 kursdeltagare.  

Ekonomi  2013 

Ur e� ekonomiskt perspek(v var 2013 e� väldigt bra år, där föreningen fick e� 

mycket posi(vt resultat, och stor del av 2013 års vinst kommer a� återinvesteras 

redan 2014, i bland annat ny gräsklippare så fler har möjlighet a� engagera sig och 

stö�a klubben.  
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Årets Brukshund 2013  
1:a Annica Wiberg med Tonedos Supreme Lennox       Sni�poäng 9,1  

2:a Mats Johansson med Marhöjs Tarras        Sni�poäng 9,0   

Årets Agilityhund 2013 
1:a Lydia Benson med Dingo            Sni�poäng 1020  

2:a Anna-Carin Karlsson med Onnie           Sni�poäng 799 

3:e Emma Löfstedt med Trassel           Sni�poäng 659  

Årets Lydnadshund 2013  
1:a Anders Svensson med Fia-Friends Oke-Op(mist       Sni�poäng 9,4  

2:a Ewa Thorstensson med Spinoys Maia        Sni�poäng 8,9  

3.e Ida Wessberg med Futures Heartbeat black velvet Isa    Sni�poäng 8,6  

Årets Rallylydnadshund 2013  
1:a Ida Wessberg med Futures Heartbeat black velvet Isa    Sni�poäng 47,25  

2:a Sandra Kagevik med Höstglädjen Call on Private Line Rhiva  Sni�poäng 42,3  

3:a Sandra Kagevik med Höstglädjens dreamline Lhine     Sni�poäng 40,5  

Bruks-SM, spår 
Annica Wiberg med Tonedo’s Supreme ”Lennox” tog guld.  De deltog även på NM 

där de kom på sjä�e plats individuellt och på andra plats i lag.  

Lydnads-SM 
Anders Svensson med Oki deltog i SM.  

Agility-SM  
Ida Cronebäck och Josefin Mälman 

deltog i SM med si� lag.   

Lydia Benson deltog i SM både 

individuellt och i lag.   

Anna Jarander, Johanna Rudenstam och 

Therese Pierrou kvalade in (ll SM.  

Freestyle-SM 
Sandra Kagevik med Thyra vann SM. 

Hon deltog även i NM där hon tog silver både  

individuellt och i lag. Sandra deltog även i EM med en 21 plats.  

Draghunds-SM  
Dennis Wiström med Fanny vann draghunds SM barmark. 

Madeleine Wiström deltog också på  draghunds SM barmark och kom 5:a.  

Utmärkelser 2013 
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Ordförande: Anneli Henriksson 

Jag är inne på mi� Särde år i styrelsen på LBK och jag har varit medlem i klubben 

sedan 1995, dessförinnan var jag medlem i Nacka BK. Förutom a� si�a i styrelsen är 

jag också utbildad instruktör samt auktoriserad tävlingsledare inom lydnad och 

auktoriserad tävlingssekreterare.  

 

 

 

 

 

 

Grenarna som jag brinner lite extra för är bruksgrenarna spår och sök, jag tävlar 

också lydnad då och då och sedan årsskiUet har jag även genomfört några tävlingar 

inom rallylydnad som är en helt ny sport för mig. Hemma har jag nuför(den en 

mellanpudel och tre belgiska vallhundar av varianten tervueren. 

Om ni är på klubben lite då och då kommer ni med all säkerhet a� träffa på mig. 

Kom gärna fram och växla några ord om det är något som ni vill fråga om eller har 

idéer kring. 

Presentation av styrelsen 

Vice Ordförande: Lydia Benson 

Jag har en working kelpie vid namn Dingo som jag tävlar i agility och lydnad med. 

Sen har jag även en ung border collie vid namn Lyra vars stora passion i nuläget  är 

a� springa fort genom livet. Tanken är a� även hon ska bli agilitystjärna när hon 

växer (ll sig. Jag bor på landet där jag även vallar får med båda hundarna. Jag tycker 

a� mycket som rör hundträning är roligt, men det 

jag brinner för är agilityn och jag håller även några 

agilitykurser per år.  Klubben för mig innebär en 

stor gemenskap där jag kan dela mina nördiga 

tankar kring hundträning och där vi (llsammans 

arbetar för a� få (ll en så bra klubb som möjligt där 

alla ska känna sig välkomna.  
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Sekreterare: Emma Kleinas 

Mina hundar heter Lava och Eyla. De 
är shel(esar och vi tränar mestadels 

agility. Eyla är för ung för a� tävla än 

men Lava och jag tävlar en hel del. 

Brukshundklubben för mig är mycket 

gemenskap, fina vänner och en stor 

källa (ll samlad kunskap inom 

hundvärlden. 

Presentation av styrelsen 

 

 

 

Kassör: Ida Cronebäck 

Jag är kassör och också samman-

kallande i Serveringssektorn.  

Jag har en långhårig collie som heter 

Kezo och är 10 år. Han är en nästan-

pensionär i agility men vi har tävlat i det 

i 8 år. Min shetland sheepdog Pesto är 

2½ år och vi tävlar och tränar agility. 

Linköpings Brukshundklubb ger mig ork 

när jobbet tar för mycket energi. En fin 

vårdag med härliga hundvänner på 

agilityplanen är livskvalitet! E� roligt 

styrelsemöte med mycket skra� gör a� 

jag känner a� jag kan påverka och bidra 

(ll a� göra LBK (ll en lite bä�re plats a� 

vara på! 
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Ledamot: Lise-Lo�e Halldén 

Är nu inne på mi� andra år som 

styrelseledarmot på klubben. Jag är 28 år 
och studerar (master i etologi) i Linköping 
där jag bor med min sambo och två 
hundar: Rocky och Sigge. Rocky är min 
första egna hund, en blandrashane på 8 år 
som jag tog över som omplacering när han 
var e� år. Han har lärt mig mycket om livet 
och massor om hundträning och vi har 
provat på lite av varje. År 2010 började vi 
satsa mer seriöst på agilityn och jag var fast. Sigge är familjens friska fläkt, en 
golden retriever på snart 2,5 år, med glimten i ögat och spring i benen. Vi har precis 
börjat tävla i agility och bara ma�e vågar så ska det bli mer seriös och tävlings-
inriktad träning i både apportering, lydnad och freestyle framöver.  

Förutom styrelsen så är jag sammankallande i klubbens arbetsgrupp för agility. I vår 
kommer jag även a� vara med och hålla min tredje agilitykurs som hjälpinstruktör 
(llsammans med Ida Cronebäck.  

A� vara en ak(v medlem på klubben är självklart för mig. Inte för a� jag måste, 
utan för a� det är så underbart roligt! Genom Linköpings Brukshundklubb har jag 
få� många fina vänner och nya bekantskaper, jag har lärt mig massor och oavse� 
vilken ak(vitet jag hjälper (ll vid så kan jag all(d räkna med en trevlig dag med 
många glada skra� och bra upplevelser! 

Presentation av styrelsen 

Ledamot: Lo�a Lans  

Min familj består av min man Erik och våra två barn 
Jacob 14 år och Elin 9 år, vi bor i Blästad, Linköping. 
Under åren har min hundträning bestå� av 
agility, lydnad, bruks-spår, vallning och rallylydnad. 
Vår nuvarande hund är en underbar liten shel(e(k 
på 5 år som heter Mira. Med henne tränar och tävlar 
jag agility och rallylydnad.  

Brukshundsklubben är för mig en plats där jag träffar 
andra "hundmänniskor" och får göra det jag tycker 
är roligt, jobba med min hund.  
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Ledamot: Åsa Lund Sundström 

Min följeslagare är schäfer(ken Isa som jag kör 

lite sök med. Jag har engagerat mig i många år 

och håller i lydnadscupen (llsammans med 

Gunilla Kagg. Jag är även tävlingsledare inom 

lydnad. Brukshundklubben är för mig e� 

andningshål och härlig gemenskap :-) 

Presentation av styrelsen 

Suppleant: Beatrice Jacobsson 

Jag kallas oUast för Bea, och har precis bivit 

invald som suppleant i styrelsen. Jag har två 

härliga shel(esar, Molly & Mio som jag tränar 

och tävlar i rallylydnad och agility med. 

Brukshundklubben för mig är en trivsam plats 

med goda träningsförutsä�ningar och där man 

möter trevliga hundmänniskor! 

Suppleant: Marie Söderström 

Jag har två hundar Neo (boxer Cert.TJH Räddning, Elit 

Spår, Högre Sök och Lydnad klass II är numera en ak-

(v pensioner) och Zick Zack JR (Godkänd Högre spår 

och tävlar i LKL 1) 

Brukshundklubben är vik(g för a� det betyder ge-

menskap, utveckling och utbildning. 
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Tävling 

Leif Nilsson heter jag som är sammankallande för 
tävlingssektorn. Jag har en schäfer som heter Eto'o, 
tränar sök med honom. 

Våra tävlingsdagar hi�ar du på vår hemsida, 

www.sbklinkoping.com. 

Har du några frågor gällande tävlingar, eller om du 

skulle vilja hjälpa (ll på tävlingarna klubben 

anordnar är du välkommen a� höra av dig på mail 

(ll leif.etoo74@gmail.com. 

Utbildning 

Jag som är sammankallande för utbildningssektorn 

heter Sven Komstadius. Vår hund Fanny får man väl 

i dagsläget betrakta som pensionär men en och 

annan sökträning blir det for^arande. Tidigare har 

vi tävlat bruks och lydnad med henne. 

Jag tycker brukshundsklubben erbjuder många möjligheter för ak(va hundägare a� 

utvecklas (llsammans med sin hund. 

Inom utbildningssektorn vill vi verka för a� så många som möjligt skall kunna hi�a 

intressanta hundägarutbildningar. Vi samarbetar även med Studiefrämjandet för a� 

(llgodose de utbildningsbehov som finns. Vi bevakar också återväxt och 

vidareutbildning av instruktörer. Vår ambi(on är a� det skall finnas duk(ga och 

engagerade instruktörer inom alla discipliner och a� våra utbildningar skall hålla 

hög kvalitet. 

Utbildningssektorn består av: 

Sven Komstadius 

Karin Rudholm 

Beatrix Agnvall 

Ulrika Axelsson 

Ulrika Eriksson 

Har du frågor eller förslag när det gäller 

utbildningsverksamheten på klubben är du 

välkommen a� kontakta någon av oss! 

Presentation av sektorerna 
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Presentation av sektorerna 

Servering 

Serveringssektorn är i dagsläget en extremt liten sektor bestående av mig, Ida 

Cronebäck och Karin Candemark. Vill du vara med och hjälpa (ll? Framförallt är det 

tävlingarna som skulle behöva en glad och framåt person som vill dra ihop e� gäng 

och göra tävlingarna lite bä�re genom go� kaffe och god mat! Det är KUL a� stå i 

köket under tävlingar! 

Då min (d inte all(d räcker (ll och sektorn är liten finns risken a� något hinner ta 

slut i fiket innan jag märkt det. Då får man gärna maila mig på: 

ida.croneback@gmail.com eller smsa (jag är dålig på a� svara när det ringer) på 

0735-459089. 

RUS—Rasutveckling 

Rasutvecklingssektorn är den sektor som exempelvis anordnar MH eller BPH på 

klubben. De�a år är denna sektor vilande och har ingen sammankallande. Vill du 

engagera dig i de�a så kontakta styrelsen! 
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Presentation av sektorerna 

Stug 

Jag heter Johanna Boivie och är sammankallande i stugsektorn. 

Jag har fyra hundar: ro_sarna BamBam, JonJon och Noah samt den sjövilda staffen 
Ella. Jag tränar i första hand sök och lydnad men gillar a� prova på det mesta. Det 
senaste vi börjat med är drag med kickbike och det är helt galet kul! 

Brukshundklubben är en kul och trevlig samlingsplats för a� träna med sina hundar 
och umgås med trevliga människor med samma intresse. Vi har turen a� ha e� 
jä�efint klubbområde med stora träningsplaner och närhet (ll skog och mark! 

Stugsektorn, som består av mig, Andreas 
Karlsson, Daniel Eidenskog och Johan 
Karlsson, ser (ll a� hus och mark är i go� 
och fungerande skick. Två gånger per år 
ordnar vi städdagar där medlemmar hjälps 
åt med diverse fix som städning, målning, 
enklare repara(oner mm. 

Vi i sektorn jobbar även med lite större 
projekt, framför allt med underhåll av 
klubbstugorna. Årets stora projekt är a� 
bygga e� ny� altantak över verandan samt 
förhoppningsvis en ramp, vilken vi sökt 
bidrag för. 

Ser du något som är trasigt eller inte fungerar på klubbanläggningen, kontakta mig 
gärna på johanna.boivie@stangastaden.se eller ^n 0760-46 84 03, så ser jag (ll a� 
det blir avhjälpt. 

TJH—Tjänstehund 

Inom tjänstehundsektorn sysslar vi med rekrytering av 
hundar och förare för utbildning (ll tjänstehunds-
ekipage inom totalförsvaret. 

Jag som är sammankallande heter Andreas Karlsson 
och medlemmar som vill utbilda sina privata hundar 
(ll bevaknings- eller räddningshundar är välkomna a� 
kontakta mig. 

Läs gärna mer på hemsidan under Sektorer och sedan 
Tjänstehund.  
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Trivselsektorn 

Jag heter Maud och är sammankallande i trivselsektorn. 
Jag har två bordercollies; Thea, numera pensionär, och 

Wix, som jag tränar och tävlar spår med. 

Du får gärna komma med förslag på ak(viteter eller 

andra förslag som ökar trivseln på klubben. 

Vi har startat träningstävlingsdagar som innebär a� vi 

träffas på klubben sista söndagen i månaden och tränar 

ihop. Första (llfället i mars så vi var sju tappra ekipage 

som tränade.  

Vi planerar även e� läger i augus( så håll utkik på 

hemsidan för mer informa(on.  

Mig når du på mailadress: maud.nilsson@advania.se 

PR 

Sammankallande i PR-sektorn är Maria Yngwe. Med mig har jag Kris(n Raukola, 

med sina pigga shel(esar Kiwi och Kokos, och Marianne Forsén, med sin lä�lärda 

labrador Enzo! Själv lever jag med dvärgschnauzern Fröken Karlsson och vi har 

provat på de flesta grenar som finns men inte hi�at det vi båda gillar bäst, så vi 

fortsä�er med blandat smågodis.  

Brukshundklubben är vik(g för oss då vi upplever a� det är hög nivå på kurserna, 

ledarna är välutbildade och har stort engagemang, och i klubben finns uppdrag som 

passar alla!  

PR-gruppen ansvarar för hemsidan www.sbklinkoping.com, våra infoblad (det du 

läser nu) och vissa PR-ak(viteter som vi hoppas a� du vill vara med och visa upp dig 

och din hund på! Vi återkommer med mera informa(on.  

Hör av dig (ll någon av oss i PR-gruppen när du har informa(on som bör nå alla 

eller om du har förslag på ak(viteter som du vill vara med och 

ordna! 

 
Maria Yngwe 0707-171729  yngwe@yahoo.com  

Kris(n Raukola  070-301 41 86 kris(n.raukola@gmail.com 

Marianne Forsén   070-275 47 48  marianne.forsen@gmail.com 

Presentation av sektorerna 
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Instruktörsutbildning inom rallylydnad 

Till hösten/vintern kommer vi a� ha en instruktörsutbildning för blivande  

rallylydnadsinstruktörer på klubben. Om du är intresserad och/eller har frågor 

kontakta utbildningssektorn via Sven Komstadius (sven.komstadius@gmail.com) 

eller styrelsen via Anneli Henriksson anneli@idainfront.se. 

Du bidrar med din (d och klubben står för utbildningskostnaden. 

Rallyinstruktörsutbildningen är på ca 60 studie(mmar (á 45 minuter).  

Grundmodulen, som är e� av förkunskapskraven, är på ca 45 studie(mmar och 

kommer vid behov a� hållas innan rallyinstruktörsutbildningen drar igång. 

För a� bli antagen (ll utbildningen ska kursdeltagaren ha 

•  Rekommenderats av styrelsen i sin lokalklubb eller distrikt 

•  Genomgå� SBK:s Grundmodul eller kunna uppvisa motsvarande kunskaper 

•  God kännedom om ”Regler för rallylydnadstävlingar” 

•  Tävlat med minst godkänt resultat i Fortsä�ningsklass 

•  Gå� kurs/tränat i samtliga klasser 

För a� få ut si� instruktörscer(fikat måste du också ha gå� Studiefrämjandets L1-

utbildning, denna kan du dock gå under eller eUer utbildningen. 

 

Välkommen med Din intresseanmälan! 

Utbildningssektorn 

 

Utbildning 
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Informa�on om anmälningar �ll tävling 

Anmälan (ll tävlingar sker via SBKTävling där du behöver ha en inloggning för a� 

kunna anmäla dig. Läs mer om de�a på SBKTävling: h�p://www.sbktavling.se/ 

 

Tävlingar 2014 
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Samtränings�d 25 maj 

Vi kommer a� ha tävlingsträning för tävlingsekipage i lydnad och bruks  25 maj 

mellan kl 10.00 och 13.00.  

Alla hjälps åt a� (�a på varandra och gå igenom hundarna. Du väljer 3 moment du 
vill ha hjälp med, max 15 minuter per förare. Blir vi många delar vi upp oss i flera 
grupper. 

Ingen anmälan krävs och det är kostnadsfri�. Vi som vill vara med träffas på 
verandan kl 10.00 för a� lo�a startordning. 

Är det några som vill tänder vi grillen eUeråt och äter något (llsammans (du tar 
med det du vill grilla själv). 

Välkomna! 
Trivselsektorn 

 

 

Lydnadscup — �sdagar i maj 

Cupen är (ll för dig som ännu ej startat i lydnadsklass II. Den innehåller alla moment 
i lydnadsklass I och det är (llåtet a� belöna mellan momenten.  

Vinnare av cupen blir det ekipage som samlar flest poäng från tre (llfällen. 

Vårens lydnadscup startar (sdagen den 6 maj kl 18.30. Anmälan från 18.00. 
Datum är:  6, 13, 20 och 27 maj 
AvgiU per gång: 50 kr. 

Frågor kring cupen besvaras av Åsa Lund Sundström, 0703-33 83 71, 
isaasa@passagen.se. 

Välkommen! 

 

Kommande event (www.web.sbklinkoping.com/events/) 
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Träningstävling e?er Lydnadscupen 

I samband med vårens lydnadscup erbjuder vi träningstävling med tävlingsledare 
och (ej utbildad) domare för tävlande i lydnadsklasserna II och III. 

AvgiU per gång: 50 kr. 

Max tre ekipage per klass, först (ll kvarn gäller. 

Vi startar ca kl 20, direkt eUer cupen. OBS, ej 6 maj!! 

Föranmälan måste göras senast söndag innan aktuellt (llfälle, de�a görs (ll Åsa 
Lund Sundström via sms 070 -333 83 71, skicka med förarens och hundens namn. 

Kan du tänka dig a� hjälpa (ll och skriva åt domaren vid e� eller flera (llfällen? Hör 
av dig (ll Åsa! 

Välkommen! 
 

Medlemsmöten  

Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna (ll tre medlemsmöten under året.   

Datum är enligt nedan. PR-sektorn passar här också på a� påminna dig som ännu 
inte givit oss din e-post a� tala om vilken du använder så vi kan informera om 
möten, kurser och andra ak(viteter. 

Datum för medlemsmöten 2014 
Torsdag  22 maj 
Torsdag  4 september 
Lördag  21 februari, 2015 (Årsmöte) 

Välkommen! 
Styrelsen 

 

LBKs sommarträningsläger 7-10 augus� 

LBKs sommarträningsläger äger rum 7-10 augus(. Alla som vill tar med tältet eller 
husvagnen och sover över några dygn. (Eller kom över dagen om det passar dig 
bä�re.) Det kommer ungefär gå (ll så a� vi som är träningssugna samlas varje 
morgon och delar in oss i grupper baserat på vad vi vill träna på just den dagen. I 
samband med lägret så anordnar vi också e� KM! Håll utkik eUer mer informa(on 
på hemsidan! 

Välkommen önskar Trivselsektorn! 

Kommande event (www.web.sbklinkoping.com/events/) 
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Arken Zoo familjedag 26e april 
PR-gruppen var på plats den 26:e april på Arken Zoo:s familjedag och pratade varmt 
om vårt kursutbud och visade upp/svarade på frågor om träningsprylar såsom 
rallylydnadshinder, apporter, sökpinnar, spårrullar, kamouflagenät och färgglada 
snitslar. Linköpings Brukshundklubb har e� mycket go� samarbete med Arken Zoo 

som sponsrar våra tävlingar, vi får i vår tur möjlighet a� visa upp oss på bu(kens 

familjedagar. Våra hundar (Shel(e, Dvärgschnauzer, Labrador) gjorde troligtvis 

dessutom en insats i a� öka/bredda monterns besökare då de tydliggjorde a� inte 

enbart bruksraser är välkomna på klubben. Vi arrangerade även en omtyckt 

(pspromenad där vinnarna fick fina priser på presentkort på Arken Zoo.  

En härlig dag i solen! Nästa (llfälle är augus(/september. Då kanske du vill vara 

med? Kontakta gärna oss i PR-sektorn. 

Event som varit 
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Vad vill du hjälpa �ll med på klubben? 

Det är vi medlemmar som gör klubben! Visste du a� alla som engagerar sig i 

klubben gör det helt ideellt?  

KursavgiUer tex går helt och hållet (ll klubben. Våra fantas(ska instruktörer håller i 

kurserna ideellt och våra duk(ga medlemmar ser (ll a� allt på klubben fungerar 

som tänkt under träning, tävling och kurser! 

Det är vi medlemmar som tränar och tävlar på klubben, som går kurser, har trevligt 

i fiket, engagerar oss i styrelsen och i sektorerna: klipper gräs, fly�ar hinder, är 

funk(onärer, agerar figuranter, skriver protokoll på tävlingar, bakar, handlar, 

tvä�ar, städar och håller ordning på klubben så…  

Välkommen a� engagera dig! 

Kontakta styrelsen via Anneli eller sektorerna direkt och berä�a vad just du kan 

hjälpa (ll med. Följande sektorer söker nästan all(d hjälpande händer: 

• Stugsektorn (Johanna Boivie) behöver oUa hjälp med städning, gräsklippning, 

målning och även större underhåll. 

• Serveringssektorn (Ida Cronebäck) behöver oUa hjälp med bemanning av 

fiket under kurser och tävlingar. (Många som är engagerade tävlar själva) 

• Trivselsektorn (Maud Nilsson) söker hjälp vid ak(viter. 

• Tävlingssektorn (Leif Nilsson) söker funk(onärer (ll tävlingar: spårläggare, 

sökfiguranter, protokollförare etc. (Många som är engagerade tävlar själva) 

Med gemensamma kraUer gör vi klubben ännu bä�re! Välkommen a� höra av dig 

(ll sammankallande i respek(ve sektor!  

 

Välkommen att engagera dig! 



SKOTTRÄNING 

På måndagar anordnar klubben ge-

mensam sko�träning. Christer Haggren 

är ansvarig och kostnaden är 5 kr för de 

som vill vara med. 

Måndagar 17:30-18:15 
(undantag måndag 12:e maj) 

ÖPPETTIDER FIKET 

Fiket är all(d öppet när vi har tävlingar!  

Närmast i (den är 11,17,18 maj & 3 juni. 

För flera datum se sbktavling.se och sök på 

Linköping.  

Välkommen! 

 

Shel�esarna Kokos och Kiwi 

Foto: Erik Claesson 


