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LÅSBYTE PÅ 

KLUBBSTUGAN 
 

 

 

 

Byte av lås är beställt och genomförs under maj  

månad. Datum läggs ut på hemsidan och  

Facebookgruppen. Håkan är ansvarig för nycklar  

och utlämning. Depositionen bibehålls på 400 kr.  

De som har nyckel idag kan byta ut till en ny nyckel.  

Styrelsemedlem och sammankallande i sektorer  

kan ta ut nyckel under tiden för sitt uppdrag utan  

depositionsavgift. Om de vill behålla nyckel efter  

uppdragets slut betalas deposition då. Instruktörer 

som inte har nyckel kan låna en av nyckelansvarig 

utan deposition som återlämnas efter kursens slut.  

Borttappad nyckel faktureras med 1000 kr.  

 
  

 

 
 

 
 

 

Vi finns på  
Facebook! 

Bodens Brukshundklubb & 
Hundungdom 

 
 

 

 

HEMSIDA 

www.bodensbrukshundklubb.se 
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PÅ GÅNG… 

 

Lördag 17/5 kl. 10:00  
Städ & -fixardag 

Onsdag 21/5 kl. 18:00  
Städ & -fixarkväll 

24-25/5  TRÄNINGSHELG 

2/7 EXTERIÖRBESKRIVNING 

Vi anordnar exteriörbeskrivning, Anmälan görs via 
SBK tävling. 

Dagordning 

 

Träningstävling 
Rallylydnad 

Onsdag 21/5 kl. 19:00 
på klubben 

    

 
 

 

 

  

 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fsbktavling.se%2Fcompetitions%3Futf8%3D%25E2%259C%2593%26filter%255Bstate%255D%3D%26filter%255Bmental%255D%3D1%26q%3DBoden&h=UAQFacf95
http://www.google.se/imgres?imgurl=http://www.svenskacollieklubben.se/Skyltar.jpg&imgrefurl=http://www.svenskacollieklubben.se/aktiv_olika_rallylydnad.htm&h=341&w=455&tbnid=V6ZoMoGmj4IwsM:&zoom=1&docid=JWP5pSpbYrKVLM&hl=sv&ei=uhBxU5qKJevoywO6goCgAw&tbm=isch&ved=0CGUQMygQMBA&iact=rc&uact=3&dur=4506&page=1&start=0&ndsp=18


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDLEMS T-SHIRT 

 

 
Medlems t-shirt med klubbens logotyp och ditt namn på 

framsidan finns att köpa på Utmärkt, Lulevägen 9 i Boden. 

Valfri färg och form.  

 

Pris för medlemmar: 120 kr 

 

 

 

 

 

  



Städ och fixardag  

den 17/5 kl. 10:00   
 

 
 

 

 

Ta gärna med om ni har hammare, såg, kratta, röjsåg  
med klinga.  Att göra: 

 Panel på uthyrningsdel inkl isolering och  
skyddspapp  

 Rensa diken på sly med röjsåg/motorsåg  

 Rensa planer på skräp  

 Storstädning av kök  

 Skurning och dammtorkning av klubbstugan  

 Beskära buskar runt altan  

 Rusta upp bro till klubbstugan  

 Rusta upp bro från parkering till planer  

 Byte överliggare på altan  

 Skruva fast bordsskiva på altanen  

Vi grillar hamburgare till lunch, klubben bjuder!  

 



 

  



Hundens Dag  10/5 
Det blev en regnig tillställning på Kvarnängen men 

trevlig med många fina uppvisningar av våra olika 

grenar. 
 

 

     Agility 

 

 

 

 

 

     Lydnad 
  

 



 

 

Rallylydnad 
 

 

 

 

 

 

 

                     Sök & Skydd 

 

Tur det finns tält till grill, fika & lotteri 

 
 

 

 

  



 

      Vårens kurser! 

Valpkurs    Kurs nr: 840 
Datum: 20/5, 27/5, 3/6, 10/6, 17/6, 24/6 och 1/7 kl 18.30-21.00 

 

 

För valpar 3-6 månader, vaccinerade och id-märkta. Hos oss är alla hundar 

välkomna, oavsett ras!  

 

Om du som hundägare vet hur man ska göra har du de bästa förutsättningarna för ett 

gott liv tillsammans med din hund. Att aktivt träna sin hund leder till en fin kontakt och 

ett utvecklande samarbete. När din hund vet vad som förväntas av den och var 

gränserna går mår den bra och kan känna sig trygg.  

 

Att gå kurs är nog den bästa investeringen du kan göra för att få en bra relation med 

hunden. Den fungerar i samhället och utvecklas som individ.  

 

Våra träningsmetoder grundas på forskning och bygger på hundens naturliga 

förutsättningar.  

 

Kunniga instruktörer utbildar dig som hundägare. Du ska sedan träna och lära din 

hund. För att lyckas bra krävs träning mellan kurstillfällena.  

 

Grunden i kursen är:  

Kommunikation med hunden  

God relation med din hund  

Lydnad för kontroll på hunden  

 

Kurslitteratur är boken Allmänlydnad och den ingår i kursavgiften. Teoretiska 

genomgångar och praktiska övningar.  

 

Vill du veta mer om kursen kontakta instruktören Lili Marlene Jägerving 070-670 16 

90  

 

För denna kurs krävs medlemskap i Bodens Brukshundklubb eller Sveriges 

Hundungdom. Mer om hur man blir medlem hittar du på 

www.bodensbrukshundklubb.se  

 

Ca 14 dagar före start får du kallelse/faktura via mail (eller post).  

 

Pris: 1200 kr 

 

VÄLKOMMEN!  

Bodens Brukshundklubb i samverkan med Studiefrämjandet  
 



 

Anmäl direkt via formulär här eller besök vår hemsida  

www.bodensbrukshundklubb.se 

Agility – grundkurs   Kurs nr 845 
Datum: 26/5, 2/6, 9/6, 16/6, 19/6, 23/6 kl 18.45-21.00 

 

Agility handlar om att hund och förare på kortast tid och utan fel eller vägringar ska ta 

sig genom en hinderbana. Det går fort mellan slalompinnar, på gungbrädor, genom 

tunnlar och över hinder. Förutsättningen för att träna agility är att förare och hund är 

lyhörda för varandra och att samarbetsvilja finns. Om det inte finns från början får 

man helt enkelt arbeta på det. Förare och hund har roligt tillsammans.  

 

Med fördel ser du till att hunden har god grundlydnad före kursstart. Vi lär oss alla 

hinder och enkla kombinationer under kursen. Teori och praktiska övningar.  

 

Hunden ska vara minst 12 månader och frisk, vaccinerad och id-märkt.  

 

Kunniga instruktörer utbildar dig som hundägare. Du ska sedan träna och lära din 

hund. För att lyckas bra krävs träning mellan kurstillfällena.  

 

Vill du veta mer om kursen kontakta instruktören Erica Häggström mob 073-0275165  

 

För denna kurs krävs medlemskap i Bodens Brukshundklubb eller Sveriges 

Hundungdom. Mer om hur man blir medlem hittar du på 

www.bodensbrukshundklubb.se  

 

Ca 14 dagar före start får du kallelse/faktura via mail (eller post).  

 

Pris: 1000 kr 

 

VÄLKOMMEN!  

Bodens Brukshundklubb i samverkan med Studiefrämjandet  
 

Anmäl direkt via formulär här eller besök vår hemsida  

www.bodensbrukshundklubb.se 

  



 

Agility – fortsättningskurs    Kurs nr 846 
Datum:  

 

I den här kursen fortsätter vi med hinderträning, svårare kombinationer och enkla 

banor. Teoretiska genomgångar och praktiska övningar.  

 

Hunden ska vara minst 12 månader, vara frisk vaccinerad och id-märkt. 

Förkunskapskrav är genomförd grundkurs eller ha skaffat motsvarande 

grundläggande kunskaper på annat sätt.  

 

Kunniga instruktörer utbildar dig som hundägare. Du ska sedan träna och lära din 

hund. För att lyckas bra krävs träning mellan kurstillfällena.  

 

Vill du veta mer om kursen kontakta instruktören Erica Häggström mob 073-0275165  

 

För denna kurs krävs medlemskap i Bodens Brukshundklubb eller Sveriges 

Hundungdom. Mer om hur man blir medlem hittar du på 

www.bodensbrukshundklubb.se  

 

Ca 14 dagar före start får du kallelse/faktura via mail (eller post).  

 

Pris: 1000 kr 

 

VÄLKOMMEN!  

Bodens Brukshundklubb i samverkan med Studiefrämjandet 

 

Anmäl direkt via formulär här eller besök vår hemsida  

www.bodensbrukshundklubb.se 

  



 

Agility Tävlingsinriktning     Kurs nr 847 
Datum: Helgkurs 28-29 juni kl 09.00 - 14.00  

 

Denna kurs inriktar sig till dig som är tävlande ekipage, har bra grunder hos hunden, 

kan alla hinder och vill lära dig mer om agilityns handling och jobba på dig själv som 

förare i fokus. Hur din handling påverkar hundens vägar på banan och hur den kan 

ytterligare effektiviseras.  

Vi kommer köra längre kombination/bana med nivå likt klass 2-3, finna olika sätt att 

lösa svårigheterna utefter er som individuella ekipage.  

 

Kursen tar 6 deltagare, förtur till medlemmar i Bodens Brukshundklubb el Bodens 

Hundungdom  

 

Hunden måste vara vaccinerad enligt gällande rekommendationer och ID-märkt  

 

Sista anmälningsdag 10 juni.  

 

För frågor om kursen kontakta instruktören Nathalie Bourwall mob 073-8180473  

 

Pris: 600 kr 

 

VÄLKOMMEN!  

Bodens Brukshundklubb i samverkan med Studiefrämjandet  

 

Anmäl direkt via formulär här eller besök vår hemsida  

www.bodensbrukshundklubb.se 

  



 

Rallylydnad – nybörjarklass Kurs nr 844 
Datum: 13/5, 20/5, 27/5, 3/6, 10/6, 17/6 kl 19-21.15 

 

För att starta med rallylydnad behöver hunden ha lite grundkunskaper som att på 

kommando sätta sig, lägga sig och ställa sig. Rallylydnadsträning förbättrar 

samarbetet och glädjen. Föraren får lära sig de olika skyltarna för att kunna träna 

momenten med sin hund. Alla hundar och raser kan träna! Rallylydnad fungerar bra 

såväl för riktigt stora hundar som för riktigt små.  

 

Kunniga instruktörer utbildar dig som hundägare. Du ska sedan träna och lära din 

hund. För att lyckas bra krävs träning mellan kurstillfällena.  

 

Teoretiska genomgångar och praktiska övningar. Hunden ska vara vaccinerad och 

id-märkt.  

 

Denna kurs planeras att genomföras nära Bodens centrum.  

 

Vill du veta mer om kursen kontakta instruktören Cecilia Eklund mob 070-2523750  

 

För denna kurs krävs medlemskap i Bodens Brukshundklubb eller Sveriges 

Hundungdom. Mer om hur man blir medlem hittar du på 

www.bodensbrukshundklubb.se  

 

Ca 14 dagar före start får du kallelse/faktura via mail (eller post).  

 

Pris: 1000 kr 

 

VÄLKOMMEN!  

Bodens Brukshundklubb i samverkan med Studiefrämjandet 

 

 
Anmäl direkt via formulär här eller besök vår hemsida  

www.bodensbrukshundklubb.se 

 

 

 
  



 

Rallylydnad – fortsättningsklass   Kurs nr 858 
Datum:  kl 19.00-21.15 

 

Jämför med kursen Rallylydnad - nybörjarklass (där hunden är kopplad hela tiden, 

även på tävling). I denna kurs försvårar vi med sammansatta moment och lös hund.  

 

Kunniga instruktörer utbildar dig som hundägare. Du ska sedan träna och lära din 

hund. För att lyckas bra krävs träning mellan kurstillfällena.  

 

Teori och praktiska övningar. Hunden ska vara vaccinerad och id-märkt.  

 

Vill du veta mer om kursen kontakta instruktören Monica Öberg mob 070-2572446  

 

För denna kurs krävs medlemskap i Bodens Brukshundklubb eller Sveriges 

Hundungdom. Mer om hur man blir medlem hittar du på 

www.bodensbrukshundklubb.se  

 

Ca 14 dagar före start får du kallelse/faktura via mail (eller post).  

 

Pris: 1000 kr 

 

VÄLKOMMEN!  

Bodens Brukshundklubb i samverkan med Studiefrämjandet  

 

Anmäl direkt via formulär här eller besök vår hemsida  

www.bodensbrukshundklubb.se 

  



 

Spår - grundkurs    Kurs nr 849 
Datum: 2 heldagar 11/5 och 25/5 

 

Spår går ut på att hunden, kopplad i spårlina till föraren, följer markbunden vittring av 

en människa. I spåret är träpinnar eller andra föremål utlagda, som hunden ska 

markera eller ta upp och lämna till föraren.  

 

De flesta hundar tycker vanligtvis att det är intressant att följa vittring av en människa. 

Den kopplar på sina ursprungliga instinkter som handlar om att spåra efter ett byte 

som kan ge den föda. Som förare är det spännande att följa efter spårhund. Man 

inser vilket fantastiskt luktsinne hunden har. Hundar kan tränas att följa spår som är 

10-20 timmar gamla, allt beroende på väderförhållanden och rutin. Det handlar om att 

lita på hunden och lugnt följa efter.  

 

Kunniga instruktörer utbildar dig som hundägare. Du ska sedan träna och lära din 

hund. För att lyckas bra krävs träning mellan kurstillfällena.  

 

Teoretiska genomgångar och praktiska övningar. Hunden ska vara vaccinerad och 

id-märkt.  

 

Kursen genomförs under två heldagar 11/5 och 25/5.  

 

Vill du veta mer om kursen kontakta instruktören Susanna Myllykangas mob 073-

0490679  

 

För denna kurs krävs medlemskap i Bodens Brukshundklubb eller Sveriges 

Hundungdom. Mer om hur man blir medlem hittar du på 

www.bodensbrukshundklubb.se  

 

Ca 14 dagar före start får du kallelse/faktura via mail (eller post).  

 

Pris: 800 kr 

 

VÄLKOMMEN!  

Bodens Brukshundklubb i samverkan med Studiefrämjandet 

 

 
Anmäl direkt via formulär här eller besök vår hemsida  

www.bodensbrukshundklubb.se 

 
  



 

Sök – grundkurs   Kurs nr 843 
Datum: 15/5, 22/5, 27/5, 3/6 kl 18-21 

 

I sök ska hunden hitta och markera människor som ligger mer eller mindre dolda i 

terrängen.  

 

Att träna sök är mycket socialt, man är ofta ett gäng som har trevligt tillsammans. 

Man behöver vara flera ekipage för att kunna turas om att gömma sig.  

 

En bra förutsättning är att hunden är tillgänglig och tycker om att ta kontakt med 

främmande människor. Den ska kunna jobba självständigt och okopplad följa sin 

förares dirigering. I princip kan alla vara med och träna, men de allra minsta 

hundarna kan ha svårt att jobba i snårig och svårtillgänglig terräng.  

 

Kunniga instruktörer utbildar dig som hundägare. Du ska sedan träna och lära din 

hund. För att lyckas bra krävs träning mellan kurstillfällena.  

 

Teoretiska genomgångar och praktiska övningar. Hunden ska vara vaccinerad och 

id-märkt.  

 

Vill du veta mer om kursen kontakta instruktören Lena Älfstrand mob 070-6841881  

 

För denna kurs krävs medlemskap i Bodens Brukshundklubb eller Sveriges 

Hundungdom. Mer om hur man blir medlem hittar du på 

www.bodensbrukshundklubb.se  

 

Ca 14 dagar före start får du kallelse/faktura via mail (eller post).  

 

Pris: 800 kr 

 

VÄLKOMMEN!  

Bodens Brukshundklubb i samverkan med Studiefrämjandet 
 

Anmäl direkt via formulär här eller besök vår hemsida  

www.bodensbrukshundklubb.se 

 

 


