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Välkommen till läger 

för dig mellan 18-30 år 

Svenska Brukshundklubben inbjuder dig som är 18-30 år till ett träningsläger i spår, nose 
work/specialsök, tävlingslydnad och rallylydnad. Nytt för i år är att alla även kommer få 
möjlighet att lära sig mer om patrullhundar. Du tränar med egen hund, lär massor av nytt 
och träffar nya vänner. Välkommen med din anmälan! 

Datum:   7-9 september 2018 

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

Plats:   Åkerby Herrgård i Nora  

Arrangör:   Svenska Brukshundklubben 

Lägerledning: Janna Nordin, SBK:s kansli 

 

Instruktörer: 
 
Tävlingslydnad   Malin Karlsson 
Tävlingslydnad  Monika Lindblom 

Rallylydnad 
(nybörjar- och fortsättningsklass) Margareta Åhs 

Spår   Margaretha Fredholm 

Nose Work/Specialsök  Maria Gabrielsson 

 

Genomförande: Vid anmälan väljer du ett område (spår, nose work/specialsök, tävlingslydnad 
eller rallylydnad) som förstahandsval. Ange också andrahands- och tredjehandsalternativ. Vi kan 
inte garantera att du får ditt första- eller andrahandsval. Vi försöker självklart att göra så att alla 
får en så högt önskad hundsport som möjligt. 

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 möjlighet 
att se en patrullhund i arbete men också 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. Undantaget är 
rallylydnaden som enbart riktar sig till ekipage som är nybörjare eller maximalt tävlar i 
fortsättningsklass. Vi välkomnar både den rutinerade tävlingshunden och nybörjaren. Alla 
hundraser och blandraser är välkomna! Föraren ska vara 18-30 år och medlem i valfri klubb inom 
SKK-organisationen. 

Anmälan: görs via formulär på denna länk: www.brukshundklubben.se/lager2018 senast den 1 
augusti 2018.  

http://www.brukshundklubben.se/lager2018
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Vid många anmälda kommer de först inkomna anmälningarna (ifyllt formulär samt inbetald 
deltagaravgift) att få plats, därefter upprättas en reservlista.  

Deltagaravgift: 1700 kronor. 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. 

Avgiften betalas via swish: 123 115 15 13, skriv UL och namn. 
Inbetalning ska vara gjord senast den 1 augusti 2018. 
 

Upplysningar: Janna Nordin 08-505 875 42 
 

Varmt välkommen med din anmälan! 

I samarbete med: 

 

 

 

 

 

 

Presentationer av instruktörerna 

Tävlingslydnad 

Malin Karlsson 

Malin Karlsson heter jag och är 28 år. 

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. 
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Tävlingslydnad 

Monika Lindblom 

Monika Lindblom (LäraHund) är aktiv som instruktör sedan 10 år, därav 6 år på heltid. 2017 öppnade 

jag LäraHundsporthallen i Haninge/Jordbro. Hundflocken består av fyra border collies: Troll, Bitch, 

Eyes samt Split (dom 2 sista egenuppfödda). Alla mina hundar tränas i flera grenar men tävlas främst 

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 fyra hundar hemma, tollarna Trubbel (12 år) och Filur (1,5 

år) samt långhåriga dvärgtaxarna Millimeter (8 år) och Pixel (3 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 

taxar. Med Trubbel har jag tävlat på SM-nivå i både lydnad och rally 

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! 

Nose Work/Specialsök 

Maria Gabrielsson 

Jag heter Maria Gabrielsson och är SBK instruktör, snart 

färdig 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. 


