Inbjudan till träningsläger
Svenska Brukshundklubben och Sveriges Hundungdom bjuder in till ett
träningsläger i spår, specialsök, tävlingslydnad, rallylydnad och freestyle.
Under lägret kommer du även att lära dig mer om patrullhunden och dess
arbete. Du tränar med egen hund, lär massor av nytt och träffar nya vänner.
Datum:

2-4 september 2022

Tid:

Samling kl 18.00 på fredagen och avslutning cirka kl 16:00 på söndagen.

Plats:

Skogshem och Wijk (Lidingö, Stockholm)

Arrangörer:

Svenska Brukshundklubben (SBK) & Sveriges Hundungdom (SHU)

Sista anmälningsdag: 6 juli 2022
Träningsgrupper

Instruktör

Tävlingslydnad

Monika Lindblom

Förkunskapskrav
(Se även nedan)
Inga förkunskapskrav.

Tävlingslydnad

Malin Karlsson

Inga förkunskapskrav.

Rallylydnad (nybörjarklass)

Margareta Åhs

Inga förkunskapskrav.

Rallylydnad
(avancerad/mästare)
Spår

Emma Hammar
Margaretha Fredholm

Vara uppflyttad ur
fortsättningsklassen.
Inga förkunskapskrav.

Spår

Majsan Jonsson

Inga förkunskapskrav.

Specialsök

Maria Gabrielsson

Inga förkunskapskrav.

Freestyle

Klara Wallman

Inga förkunskapskrav.

Genomförande
Grupperna kommer vara blandade, så att hälften av deltagarna i varje grupp är under 25 år och
resten är över 25 år.
Vid anmälan väljer du en gren som förstahandsval. Ange också i vilken ordning du kan tänka dig
att träna de andra sporterna. Vi kan inte garantera att du får ditt förstahandsval. Tilldelning av
platserna i respektive grupp kommer att ske enligt principen först till kvarn. Den som först
anmäler via formuläret och betalar sin deltagaravgift får plats i träningsgruppen först. Med andra
ord kommer du ganska snart efter att din anmälan är betald få reda på vilken gren du kommer att
träna under lägret.

I de fall där man endast kan tänka sig att träna en eller kanske två av de grenar som erbjuds går
det att stå som reserv till dessa grenar om grupperna är fulla.
Varje person kommer att träna ”sin” valda gren under träningspassen och alla kommer att lyssna
på ett intro om patrullhundar, hur de arbetar och även prova på några övningar med sin egen
hund.
Lägret läggs upp individuellt utifrån ekipagens förutsättningar. Alla hundraser och blandraser är
välkomna!

Krav
Löptikar kommer inte kunna delta på lägret. I det fall din tik löper är du välkommen att delta
med en annan hund alternativt få pengarna tillbaka mot uppvisande av löpintyg.
Föraren ska vara minst 16 år, ingen övre åldersgräns finns.
Föraren ska vara medlem i Sveriges Hundungdom (om man är 16-25 år) eller Svenska
Brukshundklubben (om man är 26 år eller äldre).

Anmälan
Notera att vi har två olika anmälningsformulär beroende på förarens ålder, se nedan
För dig som är 16-25 år:
https://forms.gle/jYVPzfjCsRmkkpSo8
2000 kronor som betalas via swish till 123 676 07 63 alternativt till bankgiro 5961-3893.
Skriv ditt namn och läger.
I avgiften ingår boende i enkelrum två nätter, mat från fredag kväll till söndag eftermiddag och
instruktörsledd hundträning.
För dig som är 26 år eller äldre:
https://brukshundklubben.se/utbildning-aktivitet/traningslager/anmalan/
2700 kronor som allra helst betalas via swish till 123 031 79 90. Annars till plusgiro 19 69 52-6.
Skriv L22 och namn.
I avgiften ingår boende i enkelrum två nätter, mat från fredag kväll till söndag eftermiddag och
instruktörsledd hundträning.
Anmälningsvillkor
Anmälan är giltig först när betalningen inkommit. Vid många anmälda kommer de först inkomna
anmälningarna (ifyllt formulär samt inbetald deltagaravgift) att få plats, därefter upprättas en
reservlista. Sista dag att anmäla sig och betala är den 6 juli.
Anmälan är bindande, vilket innebär att anmälningsavgift enbart återbetalas mot uppvisande av
läkarintyg/veterinärintyg/positivt coronatest. Detta ska vara respektive kansli tillhanda senast 10
dagar efter lägret.

Upplysningar
Janna Myhre, Svenska Brukshundklubben, janna.myhre@brukshundklubben.se, 08-505 875 42
Linda Widebeck, Sveriges Hundungdom, info@shu.se, 08-795 30 85
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Varmt välkommen med din anmälan!

I samarbete med

Presentationer av instruktörerna
Tävlingslydnad
Malin Karlsson
Malin Karlsson heter jag. Började träna och tävla när jag
var 12 år och har sedan dess varit fast i denna underbara
sport.
Hade turen att ta över min mammas hund när jag fick mitt
hundintresse och startade mitt första SM när jag var 13 år.
Sedan dess har jag deltagit på ett antal SM med 3 olika
hundar och min största merit är SM guld 2014 med min
nuvarande tävlingshund Elton.
Det roligaste med lydnaden är att träna alla detaljer som
krävs för att få dom högsta poängen och att lyckas få till en helhet där även detaljerna håller. Inte
alltid det lättaste men när det väl sitter så får man lyckorus och det är det som är min drivkraft!

Tävlingslydnad
Monika Lindblom
Monika Lindblom (LäraHund) är aktiv som instruktör sedan
15 år, därav 10 år på heltid. 2017 öppnade jag
LäraHundsporthallen i Haninge/Jordbro. Hundflocken består
av 3 border collies: Bitch, Split samt Wila. Min egenuppfödda
tävlingshund Split tränas och tävlas aktivt i lydnad, bruks och
vallning. Split ́s mamma Bitch tävlas aktivt i vallning. Wila är
min nya stjärna som jag fött upp själv.
Då det gäller träningen har JAG som mål att visa och förklara
för hunden så att den känner sig trygg med mig som förare.
All träning läggs upp efter den enskilda individen. Glädjen i träningen är när jag ser hundens
förståelse för vad jag guidat den till. Träning ska vara roligt!
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Rallylydnad Nybörjare
Margareta Åhs
Jag heter Margareta Åhs och bor tillsammans med tollaren
Pajaz, 1 år, och långhåriga dvärgtaxarna Pixel, 6 år, och Rutiz,
2 år, i Tierp, Uppland. Jag har tränat och tävlat med hund
sedan början av 90-talet och utbildade mig till instruktör
genom Hundens Hus 1994/95 och har hållit kurser sedan dess.
Jag är även domare i rallylydnad och freestyle.
Rallylydnad började jag med när sporten blev officiell 2011 och
har tävlat upp både tax och tollare till mästarklass. Jag har
deltagit på sju rallylydnads-SM med min tollare Trubbel och
som bäst tagit bronsmedalj. Under 2019 hade jag äran att få
döma både kval och final på Rallylydnads-SM.
Tjusningen med Rallylydnad tycker jag är att den bygger på glädje och samarbete och passar alla
hundar oavsett ras och ålder! På nybörjarkursen kommer vi bl.a. att träna på kontakt,
positionsarbete och de olika moment som ingår i nybörjarklassen samt prova på att gå
kombinationer av skyltar varvat med teori om inlärning och vad man behöver tänka på mer
specifikt när det gäller rallylydnad.

Rallylydnad Avancerad/Mästare
Emma Hammar
Jag heter Emma Hammar och driver företaget Hundreda i
Roslagen norr om Stockholm. Jag brinner för hundens beteende,
inlärningspsykologi och hundsport. Arbetar med hund på heltid.
Håller kurser, onlinekurser, privatträningar och
problemhundsutredningar i egen regi. Åker också runt i landet
för att hålla kurser och föreläsningar på olika hundklubbar och
privata träningsgäng.
Jag är en aktiv tävlingsförare med mina hundar i rallylydnad,
lydnad, Nose Work, Specialsök och drag. I dagsläget har jag
fyra hundar, tre Australian Shepherds och en Australian
Kelipe. Som instruktör är jag engagerad, lösningsorienterad och
pedagogisk. Som person är jag väldigt glad, energisk och ärlig.
Det händer mycket på mina kurser och jag gör mitt yttersta för
att alla ekipage ska utmanas på en lagom nivå för att nå
utveckling i sin hundträning. Jag är mån om att alla ska få med
sig ny inspiration till träningen samtidigt som vi har det väldigt roligt på kurs.
Jag älskar hundträning och att dela med mig av mina kunskaper och mina erfarenheter!
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Spår
Margaretha Fredholm
Mitt stora engagemang är hund i tjänst. Men jag
tränar på många olika saker. I min familj finns
Wachtelhund och under våren förhoppningsvis en
valp så det blir lite av varje.
Jag är utbildad Patrullhundsinstruktör och SBK
Spårinstruktör och efter utbildningen SBK
Avancerade spår, SWDI så är mitt största fokus
just spår och särskilt då hårda spår, teknik,
utveckling mm. Vilket nu faller väl in i utvecklingen av Patrullhundar.
Jag har alltid vetat att jag vill arbeta med hund på ett eller annat sätt och så blev det. Har varit
Hundförare sedan 2007 och har idag befattning Und/Hundbefäl i Dalabataljonen. Att få vara med
och utveckla hundtjänsten är fantastiskt roligt.

Spår
Majsan Jonsson
Jag heter Majsan Jonsson och är 60 år. Jag gick med i
brukshundklubben när jag var 18 år då jag skaffade min första schäfer
som fodervärd åt Försvarsmakten. Sen dess har jag varit aktiv med
mina hundar i brukshundklubben, gått kurser, tävlat i lydnad, bruks
och varit aktiv i hemvärnet med tjänstehund. Jag är utbildad
allmänlydnadsinstruktör och brukslydnad instruktör. Just nu är jag
ordförande i Hallsbergs Brukshundklubb. Vi är en aktiv hundklubb
med många olika aktiviteter och kurser. Jag brinner för hundträning
och framförallt nosarbete. Spårarbete är en mycket rolig och nyttig
aktivitet för hundarna men också där hundar kan utföra ett fantastiskt
arbete och nytta i samhället.
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Specialsök
Maria Gabrielsson
Jag heter Maria Gabrielsson och är SBK lärare och
domare i specialsök, vilket innebär att jag utbildar
instruktörer i specialsök och beskriver ekipage vid
prov i specialsök. Genom mitt företag arbetar jag
med utbildning av specialsöksekipage för både
hobby och tjänst.
Jag har alltid älskat alla former av nosarbete med
hund så när jag började med specialsök föll alla bitar
på plats. Det är alltid lika fascinerande att få
uppleva hur hunden arbetar sig fram till utplacerad gömma.
Vad är specialsök? Det är när vi genom belöning skapar intresse för ett specifikt preparat som vi
vill att hunden ska nosa upp. Det kan egentligen vara vad du vill, men inom SBK Specialsök söker
vi efter röd kong classic.
SBK Specialsök är en provform, men kan lika gärna vara en rolig aktivitet för dig och din hund.
Träningen bygger upp er relation och ert samarbete.
Inlärningen underlättas om din hund tycker om att leka men det går även bra om hen gillar gott
godis.

Freestyle
Klara Wallman
Hej, mitt namn är Klara Wallman och jag driver företaget Hundfeeling.
Jag har arbetat som instruktör sedan 2011 och år 2020 var jag med och
startade upp Norrköpings Hundsporthall. Jag bor tillsammans med
mina två hundar Winna (tollare) och Loppan (kelpie) strax utanför
Söderköping. Freestyle har sedan länge varit min huvudsakliga
hundsport även om jag också tycker det är roligt att träna lydnad och
agility. Jag och Winna deltog på Freestyle SM 2021.
Det fina med freestyle är att det är en hundsport där man kan anpassa
sin träning efter hundens förutsättningar, det är alltså en hundsport
som passar ALLA hundar! Att få vara kreativ, att lyfta sin hunds
styrkor och att få arbeta till musik gör att freestyle är ett självklart val
för mig. Under lägret kommer vi arbeta med tricks och kedjor, men
även med programutveckling, musiktolkning och rekvisita.
(Foto: Åsa Brandt)
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