
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÄGER PÅ HALLSBERGS BRUKSHUNDKLUBB 
 

Datum: 19 – 21 augusti 
 

Tid: Samling fredag kl. 16.00 och avslutning söndag kl. 13 med lunch.  
 

Var: Samling vår klubblokal i Kärr Brändåsen 

 

Kostnad: 500:-/ekipage. 1 pers och 1 hund. (Det går dock bra att ha med flera 
hundar och alternera) I priset ingår grillning fredag kväll, Frukost lördag och söndag, 

lunch lördag och söndag samt eftermiddagsfika lördag.  
Träning i nedanstående grupper. 

 

Grupper att anmäla sig till: 
 Agility  

Lydnad/ Brukslydnad    
Nosework 
Specialsök  

  Rallylydnad  
Freestyle/HTM 

Spår 
Sök 

 
 
 



 

 
Upplägg och information: 

Schema: 
 Fredag från kl 15.30.  

Vi startar med fika.  
Indelning i 2 grupper. (lottning) 

 
KL.16.00 – 17.30   Grupp 1 Prova på specialsök 
    Grupp 2 cirkelträning med hund, promenad med kluringar 
 
Kl. 17.45-19.15  Grupp 1 cirkelträning med hund, promenad med kluringar 

Grupp 2 Prova på specialsök 
 

KL. 19.30   Grillning  
 
 

Lördag Samling kl. 9.30 
Vi startar med fika (frukostmacka) 

 
Kl. 10.00 – 12.00  Träningsgrupper   

 
Lunch kl. 12.00 – 13.00 

 
Kl. 13.00 – 17.00  Träningsgrupper (fikapaus när det passar)  
.  

 
Söndag Samling kl. 9.30 

Vi startar med fika (frukostmacka) 
 

Kl. 10.00-13.00  Träningsgrupper (fikapaus när det passar) 
 

Lunch med avslutning. KL. 13.00  
 
 
 
 



Cirkelträning med hund: Instruktör Kerstin Malm.  
 Vi tränar hundens fysik med styrketräning av nacke, framben, bål och bakben, samt 
rörlighet och snabbhet, i sex olika stationer. Samtidigt tränar vi oss själva; Nacke, 
armmuskler, magmuskler och benmuskler samt rörlighet och snabbhet. Vi avslutar 
passet med lite avslappning. 
 

Specialsök: Instruktörer Anna Karlsson och Mia Avourin Danielsson. Specialsök är 
ett samlingsbegrepp för hundens arbete att söka och markera olika ämnen. Inom SBK 
betyder det att hunden söker identifierar och markerar Röd Kong classic. I det här 
passet får du information om den blivande tävlingsgrenen och möjlighet att prova på 
specialsök med din hund. 

 
Träning i grupper: Du kan anmäla dig till en eller flera av träningsgrupperna. 
(ange första, andra och tredje hands alternativ) Alla i gruppen hjälper varandra 
utifrån de önskemål som deltagarna har.  

 

Boende: Vill du bo kvar på klubben under helgen så går det bra. Husvagnsplats 
kostar 50:- fre till sön m el.  Kostnadsfri övernattning i klubbstugan. Tänk på att 
flera kan vilja övernatta i klubbstugan och att du då behöver ha en bur med till din 
hund. 

 

Kvällsaktiviteter:  fredag kväll gemensam grillning. Klubben står för förtäring. 
 

Anmälan och betalning: Medlemskap i Hallsbergs BK är obligatoriskt. Först till 
kvarn gäller vid anmälan!  I anmälan ange följande: Namn, adress, telefonnummer, 
personnr (10 siffror), medlemsnummer, vilken/vilka grupper du vill delta i och om du 
önskar husvagnsplats. Ange om du önskar vegetarisk lunch eller om du har någon 
födoämnesallergi. Anmälan görs till ordforande@hallsbergsbk.se. Sista anmälningsdag 
är den 22 juli. Deltagaravgiften (500 kr/pers/hund + ev kostn för husvagnsplats.) ska 
vara klubben tillhanda senast den 31 juli och betalas till vårt bankgiro: 142-1221 eller 
swish 1233262276. Ange namn och läger vid inbetalningen.  
 
 

 
 
 
 
 
 


