
 

 
 

 

Inbjudan till läger 

Svenska Brukshundklubben och Sveriges Hundungdom bjuder in till ett träningsläger i 
spår, nose work, tävlingslydnad, rallylydnad, agility och freestyle. Under lägret kommer vi 
även att lära oss mer om patrullhunden och dess arbete. Du tränar med egen hund, lär 
massor av nytt och träffar nya vänner. Välkommen med din anmälan! 

Datum:   6-8 september 2019 

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

Plats:   Åkerby Herrgård i Nora  

Arrangörer:   Svenska Brukshundklubben (SBK) & Sveriges Hundungdom (SHU) 

Lägerledning: Janna Myhre, Svenska Brukshundklubbens kansli 
  Alicia Näslund, Sveriges Hundungdoms ungdomsråd 

 

Sport Instruktör Förkunskapskrav 
(Se även nedan) 

Tävlingslydnad Monika Lindblom Inga kunskapskrav. 

Rallylydnad (nybörjarklass) Margareta Åhs Inga kunskapskrav. 

Rallylydnad 
(avancerad/mästare) 

Linda Penttilä Vara uppflyttad ur 
fortsättningsklassen. 

Spår Margaretha Fredholm Inga kunskapskrav. 

Nose Work Maria Gabrielsson Inga kunskapskrav. 

Agility (nybörjare) Nathalie Mårtensson Hunden ska kunna vara lös. 

Agility (tävling) Nadine Rinderud Hunden ska kunna vara lös 
samt kunna alla hinder. 

Freestyle Nina Roegner Inga kunskapskrav. 

 

Genomförande 

Grupperna kommer vara blandade, så att hälften av deltagarna i varje grupp är under 25 år och 
hälften är över 25 år.  

Vid anmälan väljer du ett område som förstahandsval. Ange också andrahands- och 
tredjehandsalternativ. Vi kan inte garantera att du får ditt första- eller andrahandsval. 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 hundsport du 
kommer att träna under lägret. 
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I de fall där man endast kan tänka sig att träna en eller två grenar av de som erbjuds så går det att 
stå som reserv till dessa grenar ifall grupperna är fulla. 

Varje person kommer att träna ”sin” valda gren under tre av träningspassen och vid det fjärde 
passet kommer alla att lyssna på ett intro om patrullhundar och hur de arbetar. Man får även 
möjlighet att pröva med sin egen hund. Alla hundar kan vara med och lära sig om patrullering, 
oavsett ras och storlek!  

Förkunskapskrav 

Lägret läggs upp individuellt utifrån ekipagens förutsättningar. Alla hundraser och blandraser är 
välkomna!  

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 

För dig som är 16-25 år: 

https://goo.gl/forms/qzkIOz7jZh504Wk83  

För dig som är 26 år eller äldre: 

www.brukshundklubben.se/lager2019  

Sista anmälningsdag: 

Sista dag att anmäla sig och betala är den 1 augusti 2019.  

Vid många anmälda kommer de först inkomna anmälningarna (ifyllt formulär samt inbetald 
deltagaravgift) att få plats, därefter upprättas en reservlista.  

Deltagaravgift 

För dig som är 16-25 år: 

1700 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. Anmälan är giltig först när betalning inkommit. 

För dig som är 26 år eller äldre: 

1700 kronor som allra helst betalas via swish till 123 031 79 90. Annars till plusgiro 19 69 52-6. 
Skriv L19 och namn. 

I avgiften ingår boende i enkelrum två nätter, mat från fredag kväll till söndag eftermiddag och 
instruktörsledd hundträning. Anmälan är giltig först när betalning inkommit. 

 

 

 

https://goo.gl/forms/qzkIOz7jZh504Wk83
https://goo.gl/forms/qzkIOz7jZh504Wk83
http://www.brukshundklubben.se/lager2019
http://www.brukshundklubben.se/lager2019
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Upplysningar 

Janna Myhre, Svenska Brukshundklubben, 08-505 875 42 
Märta Brandts, Sveriges Hundungdom, 08-795 30 71  
 

Varmt välkommen med din anmälan! 

I samarbete med: 

 

 

 

 

Presentationer av instruktörerna 

 

Freestyle 

Nina Roegner 

Nina Roegner heter jag och är inbjuden att hålla i freestyleträningen. Ser verkligen fram mot att dela 

med mig av min kunskap och att inspirera till att vidareutveckla träningen eller att våga ta steget in i 

denna underbara hundsport!  

Har arbetat heltid med hund i över 30 år och brinner fortfarande för att sprida kunskap och inspirera 

till hundträning! Har skrivit flera böcker och gjort manus till appen Duktig Hund! Sätter årligen upp 

den bejublade hundteatern på My Dog i Göteborg. Har även tränat flera filmhundar inför deras 

medverkan i större produktioner. 

Till vardags driver jag Hundakademin i Göteborg tillsammans med mina 

duktiga medarbetare. Där erbjuder vi både kurser och privatlektioner, 

främst för familjehunden. Vi har även tre stora hunddagis där hundarna 

går fria i flock.  

Har såklart också hund som hobby! Min nuvarande hund ”Moster” (7-

årig Australien Shepherd) är utställningschampion, KORAD, lydnads-och 

freestylechampion. I freestylen är hon även ”Stormästare” (vilket 

innebär att hon har över 20 cert i klass 3).  

2016 och 2018 blev vi Svenska Mästare och vi har ingått i svenska 

landslaget sedan 2016 samt deltagit på alla mästerskap sedan dess. Två 

år i rad har vi fått äran att representera Sverige på Crufts. 
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Tävlingslydnad 

Monika Lindblom 

Monika Lindblom (LäraHund) är aktiv som instruktör sedan 12 år, 

därav 8 år på heltid. 2017 öppnade jag LäraHundsporthallen i 

Haninge/Jordbro. Hundflocken består av 3 border collies: Troll, 

Bitch samt Split . Min egenuppfödda tävlingshund Split tränas och 

tävlas aktivt i lydnad, bruks och vallning. Split´s mamma Bitch 

tävlas aktivt i vallning. 

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! 

 

 

 

 

Spår 

Margaretha Fredholm 

Mitt stora engagemang är hund i 

tjänst. Men jag tränar på många olika 

saker. I vår familj finns en hovawart 

och en wachtelhund 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 Hundbefäl i Dalabataljonen. Att få vara med och 

utveckla hundtjänsten är fantastiskt roligt. 
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Rallylydnad 

Margareta Åhs 

Jag heter Margareta Åhs och föddes som hundfanatiker i maj 

1975. Jag har tre hundar hemma, tollarna Trubbel (12,5 år) 

och Filur (2 år) samt långhåriga dvärgtaxen Pixel (4 år). 

På 90-talet började jag träna och tävla lydnad och agility med 

dobermann, amerikansk akita och labrador och utbildade 

mig till hundinstruktör 1994/95. Numera tävlar jag främst i 

grenarna lydnad, freestyle/HtM och rallylydnad med både 

mina tollare och min tax. Med Trubbel har jag tävlat på SM-

nivå i både lydnad och rallylydnad och i freestyle har vi även 

tävlat på landslagsnivå. Vi har deltagit på samtliga 

rallylydnads-SM som hållits sedan grenen blev officiell 2011 

och som bäst har vi tagit brons 2013.  

För mig är rallylydnad som en rolig mix mellan lydnad, freestyle och agility! Istället för att tajma trix 

och rörelser till musik eller följa tävlingsledarens kommendering har man istället skyltarna att 

förhålla sig till samtidigt som man som förare ständigt får nya utmaningar genom oförutsägbara 

banor och kombinationer precis som i agilityn. Att man dessutom får stötta hunden med både 

handsignaler och röst gör rallylydnad till den optimala grenen för alla raser och förare! 

 

Rallylydnad 

Linda Penttilä 

Jag har tävlat med hund sedan jag var 10 år gammal i olika grenar. 2007 började 

jag med rallylydnad och 2010 vann jag första riksmästerskapen som det då hette. 

Kvalade till final 2011 och 2012 med min då 12 år gamla stjärna, en mellanpudel. 

I väntan på nästa stjärna har jag hunnit utbilda mig till SBK rallyskrivare, SBK 

rallyinstruktör och SBK rallydomare. Var SM general för rallylydnad 2016 och 

överdomare i år 2019 på det största rallylydnads SM:et någonsin. Sitter sedan ett 

par år tillbaka även i UG rallylydnad. 4 år i rad har jag coachat elever inför SM. 

Idag har jag en vit dvärgschnauzer och en Australian kelpie som är tänkt att bli en 

nästa tävlingshund.  

Det är en ära att få vara instruktör på detta läger! 
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Nose Work 

Maria Gabrielsson 

Jag heter Maria Gabrielsson och är SBK instruktör, lärare 

i Specialsök samt SNWK instruktör sedan 2015. Jag har 

tävlat med hund sedan början av 90-talet, i samtliga 

bruksgrenar och även lite lydnadsklass. 

När jag började med Nose Work föll alla bitar på plats 

och nu blev det enormt påtagligt att allt blir så mycket 

bättre och roligare om man arbetar med hunden i alla 

lägen, istället för mot hunden. Att vi lyssnar till hundens 

kommunikation istället för att lära in fasta beteenden gör 

sporten så fascinerande. 

Vi måste verkligen tänka på att arbeta utifrån varje hunds egenskaper och inte försöka få hunden att 

passa in i en träningsmall, utan se varje individ och lyssna på vad hunden berättar för oss och utifrån 

detta så tränar vi och har roligt med vår hund. Det är inte hunden som behöver läras sig detta utan vi 

som förare som lär oss av hunden. Alla hundar oavsett ras eller ålder kan göra Nose Work och jag 

tror att många hundägare får ett extra roligt liv tillsammans med sin hund genom Nose Work. 

Efter instruktörsutbildning i Nose Work har jag i princip haft kurser nästan varje dag och jag lär mig 

från alla hundar jag har träffat och jag kommer aldrig bli fullärd utan varje fyrbent individ har så 

mycket att lära ut. Självklart är all träning belöningsbaserad vilket också tilltalar mig till 100%. Ser 

fram emot att få nöjet och förmånen att träffa ännu fler härliga hundar med sina trevliga förare. 

 

Agility - Nybörjargrupp 

Nathalie Mårtensson 

Jag heter Nathalie Mårtensson och bor i Stockholm. Jag har två Shetland 

sheepdogs: Teo (8,5 år) och Jackson (5 år). Till vardags arbetar jag som 

arbetsterapeut. 

Jag är utbildad agilityinstruktör (steg 1 och 2) och har genom åren varit 

instruktör på många kurser, främst i Skarpnäck Hundungdoms regi.  

Jag har under flertalet år tränat och tävlat agility i klass 3 med mina 

sheltisar. År 2017 var jag med och tog lagguld i Holland på World Agility 

Open. 

Jag brinner för hundträning och då speciellt agility. Att få fler att bli inspirerade att träna denna 

underbara sport är alltid lika roligt! 

 

 



7 
 

 

 

Agility - Tävlingsgrupp 

Nadine Rinderud 

Mitt namn är Nadine Rinderud, jag är 32år gammal och bor i Västerås 

tillsammans med min sambo Peter och mina fyra hundar. Till vardags 

arbetar jag som lärare i svenska som andraspråk på lågstadiet samt 

som agilityinstruktör. 

 

Idag tävlar jag aktivt i klass 3 med tre av mina hundar: Vic, Robin och 

Mike som alla är border collies. Jag har tävlat SM i lag och individuellt 

varje år sedan 2009 med flertalet hundar och haft den stora äran att 

vinna två lagguld. Jag har även representerat Sverige på bland annat 

European Open och World Agility Open. 

 

Jag är utbildad agilityinstruktör och har hållit agilitykurser och haft 

privatelever i många år, allt från rena nybörjare till ekipage som tävlar 

på landslagsnivå. Min filosofi gällande all hundträning är att det ska 

vara kul för både förare och hund samt att det ska vara tydligt för hunden vad som krävs av den. 

Därför är jag noggrann med vad mina olika signaler betyder för hunden så att den har kunskap om 

vad som komma skall och på så sätt kan lägga all energi och fart i uppgiften. För mig är det viktigt att 

föraren får kunskap om hur hon/han ska stötta sin hund på banan på bästa sätt.  

 

 

 


