
 

Medlemsmöten våren 2020 

18 mars kl.19.00 

7 april kl.19.00 Infomöte sektorer 

21 april kl.19.00 

9 juni kl.19.00 

 

 

Tisdagsträning/friträning 

Från ca 18:00 och framåt. 

Skott kan förekomma. 

 

Vårens kurser 

Upptaktsmöte 24/3 kl.19.00 

Valpkurs 3-6mån 

Hannah Lager & Frida Samefors 

Valpkurs 3-9mån 

Ann-Sofie Zandér & Christina Widén 

Valpkurs 7-9mån 

Josefin Abel 

Fortsättningskurs 10-15mån 

Christina Widén 

Rallylydnadskurs 

Anette Johansson & Lotta Malmvärn 

Sök kurs 

Diana Bergqvist 

Appell/spår kurs/Lydnad 

Eva Kroona/ Diana Bergqvist 

Prova på Nosework: Kommer 

Gemensam träning med 

vårstädning 3/5 kl. 10.00 

Tränar, grillar korv och hjälps åt 

att städa i och runt klubbstugan 

och planerna. 

Har ni önskemål om träning så 

skriv på evenemanget på facebook. 

Medlemsparty 21/3 kl.

 
Lördagen den 21:a Mars är det 

dags för party på Njudungs BK! 

Tid: 18 och framåt 

Mat till självkostnadspris, dricka 

tar man med sig själv. 

Arrangör: Anna-Karin Hardebrink 

Mer information finns på 

Facebook, där bestämmer man 

även vilken mat man vill ha. 

Välkomna! 

 
Njudungs BK 

/Anna-Karin 

 

Nyhetsbrev NBK 
 

 

Mars 2020 
 

 

Styrelsen 2020 

Ordförande 

Anna-Karin Hardebrink 

Vice ordförande 

Diana Bergqvist 

Sekreterare 

Hannah Lager 

Kassör 

Silvana Carlén 

Ledamot 

Elisabeth Björklund  

Gun Dominic & Eva Kroona  

Suppleant 

Christina Widén & Malin 

Isaksson 

 

 

Månadens Klubbmedlem 

Ordf. Anna-Karin, 45år, bor i 

Eksjö tillsammans med Andreas 

och 3st cairnterrier Loket, Fridolf 

& Ice. Aktiv inom Utställning, 

lydnad, bruks, viltspår & 

nosework. Gick med i NBK redan 

1986 men har varit ifrån klubben 

ca 10år. Är utbildad instruktör 

och tävlingsledare. 

Ser fram emot att få se en 

fantastisk klubb bli ännu mer 

fantastisk med er hjälp. 

 



 

Tisdagsträning 

Alla tisdagar från kl. 18:00 och 

framåt har vi fri träning. Skott kan 

förekomma. 

 

 

Vi behöver en hjälpande hand! 

Gräsklippning 

Om vi får en varm och underbar 

sommar så kommer gräset växa så 

det knakar. Vi behöver er hjälp. 

Finns det någon som kan tänka sig 

att hjälpa till med klippningen. 

Kontakta någon av oss i styrelsen. 

 

Städning 

Vi vill ju alla ha en ren och fin 

klubbstuga och det händer inte av sig 

själv. Ett förslag är att alla med 

nyckel får ansvar för en vecka på 

hösten och en på våren. En person 

med nyckel städar ihop med en som 

inte har nyckel. Skulle du kunna 

tänka dig att hjälpa till? Kontakta 

någon av oss i styrelsen.  

 

Inventering nycklar 

Alla med nyckel till klubben ska 

meddela Ewa Kroona. Skriv ett 

meddelande på Facebook eller maila 

henne på oe.kroona@gmail.com 

Njudungs BK 

/Anna-Karin 

 

Nyhetsbrev NBK 
 

 

April 2020 
 

 

Vad händer i April 

1/4 kl. 18:30 Styrelsemöte distriktet 

15/4 kl. 18:30 Styrelsemöte 

 

 

 

Månadens Klubbmedlem 

Vice ordf. Diana Bergqvist, bor i 

Vetlanda med sambon Peter, dotter 

Lykke och amstaffen Iza. 

Diana har varit aktiv på klubben sen 

2007 och har framför allt tävlat i 

lydnad. Diana är utbildad instruktör 

och är MH figurant och brinner för 

allt som har med hundträning att 

göra. Idag tränar hon mest 

Nosework med Iza som pga sin ålder 

är lite begränsad. Diana är sektors 

ledare i utbildningssektor och är en 

av dem som sätter klubbens kurser. 

Hon utbildar även 

hjälpinstruktörerna ihop med en 

kollega. Nu i vår håller hon kurs i 

Sök.  

 

Ordf. Anna-Karin, 45år, bor i Eksjö 

tillsammans med Andreas och 3st 

cairnterrier Loket, Fridolf & Ice. 

Aktiv inom Utställning, lydnad, 

bruks, viltspår & nosework. Gick 

med i NBK redan 1986 men har 

varit ifrån klubben ca 10år. Är 

utbildad instruktör och 

tävlingsledare. 

Ser fram emot att få se en fantastisk 

klubb bli ännu mer fantastisk med 

er hjälp. 

 

Covid -19 

För senaste nytt hänvisar vi till SBK:s 

hemsida. Skulle detta påverka era 

kurser så kommer ni att få meddelande 

från respektive instruktör. 

Vi påminner igen att vi önskar att Ni tar 

eget ansvar och känner efter innan ni 

åker ut på kurs. Vid snuva, hosta eller 

minsta symptom, stanna hemma.  

All vår kursverksamhet kommer att 

bedrivas ute och vi kommer att hålla ett 

större avstånd till varandra. Vi ber er att 

inte ta med anhöriga ut vid 

kurstillfällen. På detta sätt kan vi hålla 

nere smittspridningen.  

Medlemsmötet den 21/4 skjuts på 

framtiden. 

 

 

 



  

Tisdagsträning 

Alla tisdagar från kl. 18:00 och 

framåt har vi fri träning. Skott kan 

förekomma. Tänk på att hålla 

avstånd. 

 

 

Vi behöver en hjälpande 

hand! 

Det är ni som gör klubben till det 

den är och vi hoppas på en 

hjälpande hand! 

Skulle just du kunna bidra? 

Kontakta Hannah på 073-505 80 50 

för mer information. 

I dagsläget jobbar vi i dessa 

konstellationer…. 

Trivsel 

Förvaltning 

Tävling 

Rally 

Utställning 

Utbildning (UBS) 

 

 

 

Inventering nycklar 

Glöm inte att tala om för Ewa om ni 

har nyckel till klubben. Skriv ett 

meddelande på Facebook eller maila 

henne på eo.kroona@telia.com 

Nyhetsbrev NBK 
 

 

Maj 2020 
 

 

Vad händer i Maj 

3/5 kl. 10:00 Städdag 

27/5 kl. 18:30 Styrelsemöte distriktet 

 

 

Covid -19 

För senaste nytt hänvisar vi till SBK:s 

hemsida. Skulle detta påverka era 

kurser så kommer ni att få meddelande 

från respektive instruktör. 

Vi påminner igen att vi önskar att Ni tar 

eget ansvar och känner efter innan ni 

åker ut på kurs. Vid snuva, hosta eller 

minsta symptom, stanna hemma.  

All vår kursverksamhet kommer att 

bedrivas ute och vi kommer att hålla ett 

större avstånd till varandra. Vi ber er att 

inte ta med anhöriga ut vid 

kurstillfällen. På detta sätt kan vi hålla 

nere smittspridningen.  

Alla tävlingsverksamhet ställs in fram till 

31 maj. Brukstävlingen den 16 maj är 

alltså inställd.  

 

 

Sommarfesten 

Sommarfesten är inställd, den blir av 

så fort pandemin har lugnat ner sig.  

Städlista 

I förra månadsbladet skrev vi om en 

ev. städlista. Då medlemsmötet blev 

inställt så har styrelsen satt ihop en 

städlista, men vi behöver fler namn 

för att inte slita ut dem som står på 

listan redan nu. Tanken är att en 

medlem med nyckel städar med en 

som inte har nyckel och målet är att 

man har en städning/år. 

Först ut…. 

v.19 Anna-Karin Hardebrink 

                 Berit Hälleljung. 

Byte av dagar sköter ni själva, all 

information står på listan som 

anslås på anslagstavlan på 

klubben.  

 

Kan du tänka dig att hjälpa till? 

Kontakta Hannah 073-505 80 50. 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Uppfräschning av klubbstugan 

Vi skulle gärna vilja piffa till stugan 

lite. Det var ett tag sedan den fick en 

uppfräschning. Så vår fråga är om 

det finns någon medlem som skulle 

kunna lösa lite sponsring av diverse 

produkter tex. färg, penslar etc. 

Ska du renovera och tänker byta 

spis, kyl och frys? Ha oss i åtanke är 

ni snälla! 

Njudungs BK 

/Anna-Karin 

 

Nyhetsbrev NBK 
 

 

April 2020 
 

 

Bakgrupp 

Vi är några som gått ihop och bakat 

lite till klubbens kurser. Finns det fler 

som tycker bakning är kul?  

Kontakta Anna-Karin 073-532 34 77 

 

 

 

Månadens Klubbmedlem 

Hannah Lager, bor i Vetlanda med 

sambon Tommie, sonen Tiam och 

hundarna Thea & Bästa. 

Hannah är nu tillbaka i klubben 

efter ett långt uppehåll. Hon är en av 

fyra som driver utbildningssektorn 

och är nyligen invald i styrelsen som 

sekreterare. Nu i vår håller hon 

valpkurs i Bäst var dag tema. 

Idag tränar hon mest sök, rally, 

agility och nosework men hundarna. 

 

 

 

Blommor 

I höstas planterade vi blommor som nu 

börjar komma upp i krukorna. Det som 

planterades är funkior och perenner så 

de behöver inte vattnas som vanliga 

sommarblommor. 

I krukan intill entrétrappan har det 

nyligen planterats kärleksört. 

Ni som städar får hålla lite koll på 

dessa och slänga till dem lite vatten vid 

behov. 

 

 

 



  

Tisdagsträning 

Alla tisdagar från kl. 18:00 och framåt 

har vi fri träning. Skott kan 

förekomma. Tänk på att hålla avstånd. 

 

 

Nyhetsbrev NBK 
 

 

Juni 2020 
 

 

Vad händer i sommar 

5 - 8/6 Tömning skräp i container 

9/6 kl. 19:00 Medlemsmöte 

28/6 kl. 11:00 Sommarträff 

26/7 kl. 11:00 Sommarträff 

 

 

 

 

 

 

 

 

Covid -19 

För senaste nytt hänvisar vi till SBK:s 

hemsida. Man får i dagsläget åka 2h för 

att tävla/ gå kurs, vi håller tummarna 

för att det fortsätter åt rätt håll.   

 

 

Medlemsfest 

Nytt datum för fest blir 29/8 information 

om anmälan etc. kommer på Facebook 

och hemsidan inom kort. Håll ögon & 

öron öppna! 

Städlista 

Då medlemsmötet blev inställt så har 

styrelsen satt ihop en städlista.  

Har ni fått en vecka som inte passar så 

byter ni vecka, detta löser ni själva, tänk 

bara på att ni är en med nyckel i varje 

team.  

Listan bifogas medlemsbrevet och 

anslås på tavlan i klubbstugan.  

Näst på tur  

v.23 Malin Isaksson 

 Veronica Rinaldo 

 

  

 

 

Vi behöver bli fler! 

Då allt som sker på klubben är ideellt så 

behöver vi alltid fler som är intresserade 

av att hjälpa till. Tycker du att det är 

roligt att laga mat eller baka? Då kanske 

du kan tänka dig att hjälpa till med just 

detta när det är dags för utbildningar 

och tävlingar. När vi har tävlingar och 

utställningar så behöver vi hjälp med att 

bära priser, servera etc under dagen. Är 

du kanske den som hjälper till då? Alla 

är välkomna, lättast är att ni hör av er 

till någon i styrelsen. Välkomna att bli 

en del av oss😊 

 

 

 

Inställd utställning 

Den planerade utställningen i 

augusti är inställd pga. rådande 

omständigheter.  

 

 

 

Sommarträffar 

Då vinterträffarna blev så uppskattade 

så kör vi väl några i sommar också! 

Alla tar med sig det man vill äta, 

grillen är tänd. Fri träning med 

tillgång till hjälp. Datum enl. ovan. 

 

 

Kurser under sommaren 

Under sommaren kommer Caroline 

Alupo att hålla kurser ute på 

klubben. Välj mellan valpkurs, 

sommarkväll med hund eller 

spårkurs. Mer information finner du 

på hemsidan. 

Några namn 

har trillat in 

och vi tackar 

för det, det är 

ni som gör 

klubben till 

det den är!  

Hör av er till 

någon i 

styrelsen! 

 

 

Gräsklippningen 

Finns det fler som är intresserade av att 

hjälpa till med gräsklippningen? 

elsen! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Njudungs BK önskar trevlig sommar 

/Anna-Karin 

 

Nyhetsbrev NBK 
 

 

Juni 2020 
 

 

Månadens Klubbmedlem 

Jag heter Silvana och är NBK:s kassör sen 

årsmötet 2018. En del av er känner nog igen 

mig, jag var engagerad i styrelsen för ett 10-tal 

år sedan, främst som kassör men gästspelade 

även ett år som ordförande och avslutade den 

perioden som klubbens revisor. Nu är jag 

alltså tillbaka igen. 

Till professionen är jag redovisningskonsult 

och tycker faktiskt att det är lite kul med debet 

och kredit. Fritiden tillbringar jag med mina 

hundar och med att arbeta ideellt i ett stort 

antal hundklubbar.  

 Förutom mitt engagemang i NBK sitter jag i styrelserna för rasklubb, specialklubb och 

länsklubb och är revisor i ytterligare tio hundklubbar. Det händer också att jag utbildar 

kassörer i skatter och redovisning. 

Den ras jag har fastnat för är ungersk kuvasz. Det är en numerärt liten herdehundsras, 

som faktiskt funnits i Sverige i 50 år, men som fortfarande är ganska okänd. Jag älskar 

rasen för dess skönhet, intelligens, styrka och självständighet samt för dess otroliga 

hängivenhet och lojalitet mot sin familj. Tillsammans med min dotter Ariana har jag 

Kennel Ecarpadi och vi tog vår första och hittills enda valpkull 2011. Jag brinner för 

avelsfrågor och är mån om att både hälsotesta och mentalbeskriva mina hundar.  

Idag har jag två tikar – lilla Docka, som kommer från Norge och Stella, som är importerad 

från Ungern. De två är varandras motsatser, varje dag är ett äventyr och en studie i 

hundpsykologi. Sedan ett år tillbaka har jag också en nu sjuårig omplaceringshane.   

Med en så självständig ras som kuvasz, är det inte aktuellt att tävla i t.ex. lydnad. Istället 

har hundutställning blivit min sport och jag lägger mycket tid på att resa runt med 

hundarna, främst i Sverige men även i övriga Norden och någon gång längre ut i Europa. 

Det har gått bra för oss i ringen och min Stella kvalificerade sig faktiskt för årets Cruft´s i 

Birmingham. 

Förutom att springa runt i ringen i vänstervarv, tycker jag också att det är roligt att 

arrangera utställningar och utbildade mig därför redan 2007 till Certifierad 

Utställningsarrangör, CUA. Som en naturlig följd av detta, är jag utställningsansvarig 

både i NBK och i min rasklubb. P.g.a. covid -19 är de flesta hundevenemang inställda 

tills vidare, så även NBK:s utställning, som var planerad till 22 augusti. Tråkigt, men vi 

är alla i samma båt. Vi får istället se fram mot 2021. Vi kanske ses då? 

 



  

Tisdagsträning 

Alla tisdagar från kl. 18:00 och framåt 

har vi fri träning. Skott kan 

förekomma. Tänk på att hålla avstånd. 

 

 

Nyhetsbrev NBK 
 

 

Augusti 2020 
 

 

Vad händer i augusti 

3, 20/8 kl. 18:00 Kortkurs Rally 

5/8 kl. 19:00 Styrelsemöte Distriktet 

11/8 kl. 18:30 Möte sektorer 

16/8 kl. 10:00 Städdag 

17/8 kl. 18:30 Styrelsemöte  

28-30/8 Utbildning instruktörer 

29/8 Sommarfest 

 

 

 

 

 

 

Covid -19 

För senaste nytt hänvisar vi till SBK:s 

hemsida. Man ser med försiktighet en 

lugnare höst. Tävlingar har nu öppnat. 

Men fortsatt gäller att man håller 

avstånd och är noga med handhygien. Vi 

håller tummarna för att det fortsätter åt 

rätt håll.  

 

 

Medlemsfest 

Nytt datum för fest, 29/8. Det kommer 

serveras mat till självkostnadspris under 

kvällen. Vi kommer att ha prisutdelning 

etc. men framför allt har vi här ett perfekt 

tillfälle att bara umgås o ha kul. Kanske 

lär man känna någon ny!? 

Information om anmälan etc. kommer på 

Facebook och hemsidan inom kort. 

Håll ögon & öron öppna! 

Hoppas ni kommer 😊 

Städlista 

Den 16/8 kl 10:00 kommer vi ha en 

gemensam städdag igen. Klubben bjuder 

på korv till er som är med o hjälper till, 

varmt välkomna! 

Städlistan finns anslagen i klubbstugan.  

Men för enkelheten skull så följer här de 

närmsta veckorna. 

v.33 Gemensam städdag 

v.34 Gun Dominique  

 Marlene Persson 

v.35 Anette Johansson 

 Agneta Brännare 

v.36 (5/9) Hannah Lager  

 Gertrud Andersson 

 

 

 

  

 

 
Vi behöver bli fler! 

Och därför bjuder vi in till ett möte den 

11 augusti kl 18:30. Detta är ett möte 

för alla som i dagsläget redan jobbar i de 

sektorer vi har men även ett möte för er 

andra som kanske är nya och kan tänka 

er att hjälpa till med något litet. 

  

Då allt som sker på klubben är ideellt så 

behöver vi alltid fler som är intresserade 

av att hjälpa till. Tycker du att det är 

roligt att laga mat eller baka? Då kanske 

du kan tänka dig att hjälpa till med just 

detta när det är dags för utbildningar 

och tävlingar. När vi har tävlingar och 

utställningar så behöver vi hjälp med att 

bära priser, servera etc under dagen. Är 

du kanske den som hjälper till då? Alla 

är välkomna, lättast är att ni hör av er 

till någon i styrelsen. Välkomna att bli 

en del av oss😊 

 

 

Gräsklippning 

Tack till er som i sommar har hjälpt 

till med gräsklippning mm.  

Valpträffar 

Valpträffarna pågår enligt plan mer 

info om detta hittar ni på hemsidan.  

Höstens kurser 

Just nu finns 2 kurser, valpkurs och 

rally. Vi kommer satsa på kortkurser i 

höst mer info hittar ni på hemsidan 

framöver.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Njudungs BK  

/Anna-Karin 

 

Nyhetsbrev NBK 
 

 

Augusti 2020 
 

 

Månadens Klubbmedlem 

Jag heter Ewa Kroona och sitter med i 

styrelsen som ledamot. Jag har suttit med lite 

till och från genom åren. Jag och min man 

Orwar har varit medlemmar sedan 1986 och 

jag är utbildad instruktör sedan 30år tillbaka.  

Mitt stora intresse är att träna och tävla med 

hundarna. Jag började tävla lydnad och spår 

med en Old English Sheepdog. Vi blev 

uppflyttade till klass 3 i lydnad och högre 

klass i spår.  

Sen blev det Bordercollie, min första Melodor 

Peach Corps ”Matilda” född 1992 i Skottland. 

Till professionen är jag redovisningskonsult 

och tycker faktiskt att det är lite kul med debet 

och kredit. Fritiden tillbringar jag med mina 

hundar och med att arbeta ideellt i ett stort 

antal hundklubbar.  

 

Med ”Matilda” tävlade jag SM några gånger och vi var i Köpenhamn och tävlade EM med 

svenska landslaget. Matilda blev svenska och dansk champion.  

Vi har haft flera BC och OES efter det, vår senaste OES ”Nikki” blev svenska utställnings 

champion på fyra starter, även godkänd i anlagsklass viltspår. ”Nikki” fick två kullar efter 

sig.  

Vår BC Somollis Cayenne ”Kayo” blev även hon champion i lydnad och bruks. Efter 

henne fick vi en kull.  

Idag finns det i familjen tre bordercollie Saga, Lyra och Cim. Med dem tävlar vi lydnad, 

bruks och viltspår vi vallar även. 

Tack för mig, vi ses på klubben / Ewa 

 



  

Tisdagsträning 

Alla tisdagar från kl. 18:00 och framåt 

har vi fri träning. Skott kan 

förekomma. Tänk på att hålla avstånd. 

 

 

Nyhetsbrev NBK 
 

 

September 2020 
 

 

Vad händer i september 

1/9 kl. 19:00 Medlemsmöte 

12/9 Träningstävling 

13/9 Städdag 

19/9 Tävling lydnad 

29/9 Medlemsmöte 

4/10 Tävling rally 

 

 

 

 

 

 

Covid -19 

För senaste nytt hänvisar vi till SBK:s 

hemsida. Man ser med försiktighet en 

lugnare höst. Tävlingar har nu öppnat. 

Men fortsatt gäller att man håller 

avstånd och är noga med handhygien. Vi 

håller tummarna för att det fortsätter åt 

rätt håll.  

 

 

Städdag 13/9 

Vi har fantastiska medlemmar på denna 

klubb, även denna gång hoppas vi att ni 

är många som kommer och hjälper till att 

få klubben fin.  

Städlista 

Städlistan finns anslagen i klubbstugan.  

Men för enkelheten skull så följer här de 

närmsta veckorna. 

 

v.37 Ewa Kroona  

 Helene Merkert 

v.38 Ann-Sofie Zander  

 AnnaKarin Holmqvist 

v.39 Anna-Karin Hardebrink 

 Berit Hälleljung 

v.40 Malin Isaksson  

 Veronica Rinaldo 

v.41 Josefin Abel  

 Regina Laakso 

v.42 Diana Bergqvist   

 Frida Samefors 

v.43 Frida Strand   

 Evelina Merkert 

v.44 Christina Widén   

 Tomas Ström 

v.45 Anette Johansson   

 Agneta Brännare 

v.46 Gun Dominique   

 Marlene Persson 

v. 47 – 10 PAUS 

 

 

 

  

 

 

Vi behöver bli fler! 

Då allt som sker på klubben är ideellt så 

behöver vi alltid fler sin är intresserade 

och vill hjälpa till. 

 

 

Gräsklippning 

Från och med nästa år kommer vi att 

behöva en hjälpande hand med 

gräsklippningen. En lista kommer att 

sättas ihop, känner ni att ni kan 

avvara en stund så är vi tacksamma 

för detta. Mer information kommer.  

Höstens kurser 

Samarbetet med Alupo fortsätter 

Valkpurs med Anna-Karin 

Kommer det fler kurser så syns detta 

på Facebook och hemsidan.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Njudungs BK  

/Anna-Karin 

 

Nyhetsbrev NBK 
 

 

September 2020 
 

 

Månadens Klubbmedlem 

Gun Dominique heter jag och bor i 

Vetlanda och har hundarna Hedda 

7år en blandras mellan golden och 

flate, sen drevern Enzo 2år 

tillsammans med särbon Stefan.  

Jag började på Nbk i slutet av 90-

talet, tränade då lydnad med en 

golden. Var hjälpinstuktör i flera 

kurser, var invald i styrelsen och var 

sektorledare för trivsel i några år. 

Sedan var jag ifrån klubben några år, 

men de senaste 7åren har jag åter 

varit aktiv. Numera håller jag egna 

kurser är åter igen invald i styrelsen 

som ordinarie ledamot.  

Vi ses på klubben 

/Gun 

 



 
 Nyhetsbrev NBK 

 

 

Hösten 2020 
 

 

Tisdagsträning 

Alla tisdagar från kl. 18:00 och framåt 

har vi fri träning. Skott kan 

förekomma. Tänk på att hålla avstånd 

och max 8st vid samlingar. 

 

 

Vad händer under hösten/ vintern 

Pga nya restriktioner så har vi inga 

aktiviteter/ möten. Tänk på att man inte 

får vara fler än 8 personer som träffas och 

att man helst inte ska träffas alls.  

 

 

 

 

 

 

Covid -19 

Smittspridningen ökar i vårt län så fram 

till och med 13 december så är 

maxgränsen för samlingar 8 pers.  

- Du ska undvika nära kontakt med 

andra än de du bor med. 

- Verksamheter ska underlätta för att 

följa råden, minimera antalet besökare 

vis samma tidpunkt. 

- Det är inte tillåtet att anordna 

allmänna sammankomster eller 

offentliga tillställningar med fler än 8 

pers.  

- Stanna hemma om du känner dig sjuk.  

- Tvätta händerna ofta 

- Håll avstånd. 

- Ta ditt ansvar. 

 

 

Hänt under hösten 

Prisutdelning för barometern hade vi på 

medlemsmötet i slutet av september. 

Anette tog hem storvinsten och vann som 

ni ser nedan mer eller mindre allt med 

sina härliga tollare.  

Årets Bruksbarometer 

1:a Anette & Chessie 

2:a Orwar & Lyra 

 

Årets Lydnadsbarometer 

1:a Anette & Chessie 

2:a Liselott & Wilma 

3:a Marie & Thea 

 

Årets Rallybarometer 

1:a Anette & Maya 

2:a Liselott & Lyra 

3:a Anette & Hallon 

 

Rallylydnads Champion 

Anette & Chessie 

 

  

Gräsklippning 

Från och med nästa år kommer vi att 

behöva en hjälpande hand med 

gräsklippningen. En lista kommer att 

sättas ihop, känner ni att ni kan 

avvara en stund så är vi tacksamma 

för detta. Mer information kommer.  

Städlista 

Ny lista kommer under våren 2021. 

 

 

Brukstävling Appell 31/10 

3st var vi som tillhörde NBK. Berit 

Hälleljung med Fonda, Håkan Lindberg 

och Donut och Jag och Ice. 

Håkan och Donut blev uppflyttade och 

kom på en 2a plats.  

Sammanlagt var det 8 startande.  
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Lydnadstävlingen 19/9 

Äntligen en lydnadstävling på klubben, 

25st var anmälda varav 6st var från 

NBK.  

Anette Johansson och Hallon kom på 2a 

plats i klass 1.  

 

Linn & Ink kom på 2a plats i startklass. 

  

 

 

 

Rallylydnads Champion 

På tävlingen den 6 september fick 

klubben en ny champion, 

Liselott Malmvärn med fina Lyra.  

 

 

 
Rallylydnadstävling 4/10 

Dubbel nybörjarklass gick av stapeln i 

början av oktober och NBK hade 7 

startande i nybörjarklass. 

Maria Ehrenberg med Basta 

Anna-Karin Holmqvist med Gimli 

Eva-Lotta Larsson med Diva 

Maria Tält med Vita 

Jane Silverblomma med Grace 

Johan Strömqvist med Jöns 

Linn Jonsson med Hia 

Sammanlagt 43 starter med 22 olika 

hundar. 

Bäst gick det för Linn som lyckades få 

ihop 94 poäng, ytterligare 3st blev 

kvalificerade. Bra jobbat!  

 

 

 

Parkour 

Under hösten har ett gäng med Josefin 

och Regina i spetsen byggt upp en 

banan bredvid klubbstugan. Invigning 

kommer framöver så håll utkik på 

Facebook. Till dess skickar de med att 

det är av stor vikt att tänka på säkerhet, 

träning på banan görs i sele.   
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Snöskottning 

Blir det mycket snö så behöver vi er 

hjälp. Vore toppen om man kan skotta 

lite när man är på klubben så att det ser 

ut som att vi är där och på detta sätt 

kanske slipper påhälsning av oväntade 

gäster.   

 

 

 

Höstens valpkurs 

Valpkurs med 14 fantastiska hundar 

och ägare, som kämpat med inkallning, 

gå lös med störning testat på spår, 

parkour, specialsök och rallylydnad.  

Stort tack till mina härliga hjälpisar 

Anna-Karin, Hanna, Veronica, Berit och 

Frida utan er hade vi aldrig kunnat ha 

alla dessa nya medlemmar på kursen.  

 

 

 

Adventsfint på NBK 

Vi har nu pyntat på klubben, nya 

adventsljusstakar står i våra fönster. 

Lagom till advent köpte vi en ny spis. Vi 

letar vidare efter en ny kyl och frys. 

Taken är att vi ska få ett nytt och 

fräscht kök, så är det någon som ska 

renovera sitt kök och kan tänka sig att 

bidra till klubben med stommar, luckor 

eller vitvaror så tar vi tacksamt emot 

detta. Kontakta ordförande.  

 

 

 

Vinterträffar 

Vi hoppas kunna köra vinterträffar i år 

igen, det var ju populärt förra året. Allt 

beror naturligtvis på utvecklingen av 

Covid.  

Första planerade träffen är den 6 

januari. Vi tränar lite och sen grillar vi 

korv till självkostnadspris. Anmälan 

sker via Facebook, viktigt så vi vet hur 

mycket korv vi ska köpa in.  

Vi hoppas på fler träffar i februari och 

mars.  

 

 

 

Kurser våren 2021 

Våra nya instruktörer, hela 4st, tar 

förhoppningsvis examen i januari. 

Vårens kurser kommer ut efter nyår och 

släpps via Studiefrämjandet. Vi kommer 

lägga upp på FB när det går att boka in 

sig! 

 

 

 

 

Årets julkort 

Till Facebook är det alltid roligt med 

bilder. Skicka in era julkort under 

kommande inlägg! Det blir en 

omröstning sen om årets julkort!  
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Höstens klubbmedlemmar 

 

Först ut…. 

Christina Widén heter jag, sitter som suppleant i njudungs brukshundklubb, har 

varit medlem sen 2013 har varit med i styrelsen i 5 år och 2 år av dom som 

ordförande. Är även utbildat instruktör. Har hand om inköp och trivselsektorn. Har 2 

vita Herdehundar Flame 8 år och Hexa 11 år. Att det blev just herdehund va en ren 

slump, lärde känna en uppfödare och när hon fick valpar så va blev det en lurvig lite 

Hexa, sen efter 3 år kom Flame till oss, jag va först medlem i Sävsjö 

Brukshundsklubb men gick en lydnadskurs på Njudungs bk och trivdes då bra så 

jag bytte klubb, mina tävlingsmeriter är inget att skryta med, har tävlar lite i både 

lydnad och rally... tränar en del spår, uppletande och även börjat lägga blodspår 

vilket är superkul. Om jag inte tränar mina hundar, så har jag ju ett jobb 06.30-

16.00 är jag klubbordförande på Elitfönster i Vetlanda, brinner för det fackliga 

arbetet, spinninginstruktör på VFC och försöker träna på gymmet 2 gg/veck, har 

även 2 barnbarn i Sthlm så någon brist på sysselsättning har inte jag... 
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Tätt följt av…. 

Malin Isaksson heter jag, är 25 år ung och bor i Vetlanda. Mitt hundintresse började 

här ute på Njudungs för ca 15 år sen. Då hade jag en tollare som jag körde agility 

med och agilityn är fortfarande det som jag brinner mest för när det kommer till 

hundträningen, men jag tränar även vallning och lite drag. Det bästa och viktigaste 

för mig i hundträningen är dock att man har roligt med sin hund och att man jobbar 

tillsammans. Idag har jag 4 hundar, 3 Border Collies och 1 Cocker Spaniel. Jag har 

under hösten haft en Agilitykurs och utbildar mig nu även till SBK-instruktör. Jag 

sitter som suppleant i styrelsen på NBK och är kassör i Njudungs hundungdom. 

Vi ses på klubben/Malin  
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Och sist men inte minst…. 

 

Jag heter Elisabeth Björklund och har varit 

med i styrelsen i några år som suppleant och 

sedan som ledamot. Just nu har jag posten 

som medlemsansvarig.  

Mitt hundliv började tidigt med grannens 

långhåriga schäfrar som visade sig vara 

idealiska barnvakter och fantastiska 

förtrogna.  

Min första egna hund var en golden retriever 

som blev lite drygt 15år. Sedan blev det en 

engelska springer spaniel och efter det welsh 

springer spaniel. Nu finns det en welsh 

springer spaniel dam på 6 år, Nelli, som 

tycker om att gå långa promenader, vara ute 

i skogen och inte minst ligga i soffan och 

mysa.  

 

 

 Njudungs BK  

/Anna-Karin 

 


