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Välkommen till ungdomsläger i bruks 

Svenska Brukshundklubben inbjuder ungdomar mellan 18-25 år till ett träningsläger i spår, 
sök, rapport, skydd och brukslydnad. Du får träna med egen hund, lära massor av nytt och 
träffar nya vänner. Anmäl dig du också! 

Datum:   9-11 september 2016 

Tid:   Samling kl 18.00 på fredagen och avslutning cirka kl 15 på söndagen. 

Plats:   Åkerby Herrgård i Nora  

Arrangör:   Svenska Brukshundklubben, utskottet för hundägarutbildning 

Lägerledning: Janna Nordin SBK:s kansli 

 

Instruktörer: 
Brukslydnad   Therese Palm 

Skydd  Patrik Klarqvist 
Spår  Anna Haeggblom Bjellå 

Sök  Ulrika Norell  
Rapport  Ingrid Bahlenberg 
 

Genomförande: När du anmäler dig väljer du ett område (1) (spår, sök, rapport, skydd eller 
brukslydnad) som du vill träna. Ange också andrahandsalternativ (2). Vid val av specialgren ingår, 
i mån av tid, moment i brukslydnad eller uppletande av föremål. 

Förkunskapskrav: Lägret läggs upp individuellt utifrån skilda förutsättningar. Med andra ord 
välkomnar vi både den rutinerade tävlingshunden och den totala nybörjaren inom bruks. Enda 
kravet är att hunden är vaccinerad. Alla hundraser och blandraser är välkomna! Föraren ska vara 
mellan 18-25 år och medlem i valfri klubb inom SKK-organisationen. 

Anmälan: görs via formulär på denna länk: www.brukshundklubben.se/ungdomslager_bruks 
senast den 5 augusti 2016.  

Deltagaravgift: 2200 kronor. I avgiften ingår boende i dubbelrum två nätter, mat från lördag 
morgon till söndag eftermiddag och instruktörsledd hundträning. Avgiften betalas in på plusgiro 
196952-6, skriv UL och namn. Inbetalning ska göras senast den 5 augusti.  
Vill man som rapport-ekipage ha med sig hjälpförare (det är valfritt) till lägret så anmäler sig 
hjälpföraren via formuläret och kostnaden för denne är 2200 kronor. 

Upplysningar: Janna Nordin 08-505 875 42 
  Anne-Marie Folkesson 08-505 875 04 

Varmt välkommen med anmälan 

Önskar 
Utskottet för hundägarutbildning  

http://www.brukshundklubben.se/ungdomslager_bruks
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Presentationer av instruktörerna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spår 

Anna Haeggblom Bjellå 

På bilden ser ni mig och min schäfer Oska. Hon är lydnadschampion 

och har cert i spår. Jag klurar gärna på spårbekymmer, hellre många 

korta spår med genomtänkta svårigheter än långa maratonspår. På 

en sådan här träningshelg är det dessutom en fördel om man kör 

korta spår, för då är det enklare för alla att se varandras spår, och få 

tips av varandras framgångar och eventuella svårigheter.  

Inom Brukshundklubben har jag utbildat mig till SBK-lärare i 

allmänlydnad, bruks/tävlingslydnad och spår. Jag är även domare i 

bruks och lydnadsprov. När det gäller tävlingar, har jag tävlat till 

bruksprovschampionat i samtliga bruksgrenar och till tre 

lydnadschampionat. Bronsmedaljer i SM för skyddshundar och har 

utbildat tre patrullhundar.  

 

Brukslydnad 

Therese Palm 

Att alla individer är unika, människa likväl som hund, tror 

jag alla vet. Min filosofi  bottnar i just detta. Jag tror på 

individanpassad träning där man anpassar träningen till 

varje enskilt ekipage och dess förutsättningar. Jag är också 

övertygad om att rätt sinnesstämning är nödvändigt för 

att uppnå resultat. Rätt känsla och rätt verktyg för den 

enskilde. Det är vägen till framgång! 

Jag har tränat och tävlat hund sedan jag var liten och har 

varit instruktör och lärare under många år inom SBK. Idag 

är det främsta intresset svenskskydd eftersom det betyder 

att man behöver träna på i stort sett alla de grenar som 

finns inom bruks. Lydnaden är något jag brinner lite extra 

för.  
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Rapport 

Ingrid Bahlenberg 

Jag är domare i bruks och har över trettio års erfarenhet av 

rapportgrenen. Har kvalificerat mig till ett tiotal svenska mästerskap 

med olika hundar och har bland annat erövrat ett SM-silver, SM-

brons, NM-guld och titeln Årets rapporthund.  

Bland bruksgrenarna är rapporten unik på flera sätt. En skillnad är 

att varje ekipage består av en hund och två förare. Rapport kan 

beskrivas som en hundkapplöpning där hunden ska springa långa 

sträckor mellan förarna. Under helgen får du veta mer om 

rapporthundens arbete och utbildning. Vi inriktar oss på praktiska 

övningar och du får en bra start för fortsatt utbildning av din hund 

inom rapporten. Du behöver inte ha några förkunskaper.   

 

Sök 

Ulrika Norell 

Jag har tränat och tävlat hund i ca 25 år och har haft en rad olika 

raser, nu har jag en riesentik, Dimma, som fyller 1 år i april. Jag är 

jätteglad över att få förmånen att vara en av instruktörerna på 

ungdomslägret! Jag älskar att träna hund och hålla kurser och det är 

extra roligt att hålla sökkurser!  

Jag gillar att tävla och har tävlat elitklass lydnad och bruks och då 

framför allt sök. Jag är domare i bruks och lydnad, avtalsinstruktör 

och avtalslärare inom SBK. Jag är certifierad SBK Lärare i 

allmänlydnad och spår, SBK instruktör och Canis klickerinstruktör. 

Jag vidareutbildar mig kontinuerligt och har deltagit på kurser, 

seminarier och föreläsningar för många duktiga hundtränare. 

 

Skydd 

Patrik Klarqvist 

Jag är sedan länge instruktör och aktiv skyddsfigurant inom Svenska 

Brukshundklubben. Jag har utbildat och tävlat hundar inom rapport, 

spår, sök, skydd, lydnad och räddning. Jag hade förmånen att gå som 

figurant på SM 2015.  

Min filosofi inom skyddet är att det är inlärning precis på samma sätt 

som all annan hundsport. Detta innebär att man måste låta hunden 

få chansen att förstå övningen innan man kan ställa krav och höja 

intensiteten. Jag förespråkar i första hand positiv förstärkning i all 

skyddsträning. 

 


