
 

 

 

MÅNADSBREV     -     MARS 

 

SENASTE NYTT 

 

Den 21/2 hade vi årsmöte, i år skedde det för första gången digitalt via Teams pga pandemin. 

Trots detta var den 18 härliga medlemmar som var närvarande vid mötet. Ordförande för dagen 

var Tobias den Braver. Vi stod inför tre nyval och ny ser styrelsen ut såhär. En presenattion av 

nya styrelsemedlemmar kommer sist i brevet. 

 

Orförande:  Anna-Karin Hardebrink 

Vice Ordförande:  Diana Bergqvist 

Sekreterare:  Hannah Lager 

Kassör:   Silvana Carlén 

Ledamöter:  Malin Isaksson, Gun Dominique och Linn Jonsson 

Suppleanter:  Heléne Merkert och Johan Strömberg  

 

 

VÅREN 

 

I vår kommer vi att erbjuda ett gäng med kurser… 

 

Specialsök (6 tillfällen och 8 deltagare) 

Instruktör: Anna-Karin Hardebrink 

Hjälpis: Berit 

 

Valpkurs (Valpar 3-6 månader, 7 tillfällen) 

Ledare: Regina Laakso med hjälpis. 

 

Fortsättningskurs (Hundar 7-12 månader, 7 tillfällen och 8 deltagare) 

Ledare: Frida Strand 

 

Fortsättningskurs (Valpkurs som fortsätter ihop i ny kurs, 6 tillfällen) 

Instruktör: Anna-Karin Hardebrink,  

Hjälpis: AnnaKarin H & Berit 

 

Rallylydnad (6 tillfällen och 8 deltagare) 

Instruktör: Anette & Lotta 

 

Lydnadskurs (8 tillfällen och 6 deltagare) 

Instruktör: Diana 

Hjälpis: Hannah  

 



 

 

 

MEDLEMSMÖTEN 

Vi hoppas att vi ska kunna hålla dessa utomhus pga rådande omständigheter.  

18 april kl. 12.00 Avtackning & Styrelsen bjuder på korv 

18 maj kl. 18:30 

15 juni kl. 18:30 

 

IDEELL FÖRENING 

Vi är ju i stort behov av människor som vill hjälpa till att driva vår fina klubb, vi är ju en ideell 

förening som behöver medlemmarnas hjälp för att kunna genomföra tävlingar, kurser och 

utställningar mm.  

I samband med den årliga vårstädningen där vi ses och gör klubben fin och äter lite gott ihop 

tänkte vi passa på att berätta för er hur vi tänker, därför hoppas vi att så många som möjligt 

kommer ut just den dagen och hänger med oss på vår härliga klubb       

Anmälan till städdagen kommer via Facebook inom kort. Men till dess så kan ni läsa nedan för 

att få ett litet hum om vad vi önskar för hjälp. 

  

- Stå i serveringen vid våra tävlingar 

- Några som kan tänka sig laga mat till våra tävlingar/ utbildningar (någon gång/år) 

- Hämta och lämna papper från tävlingsplanen till sekretariatet 

- Sitta på en stol och vända en nummerlappstavla, så man vet vilket startnummer som är 

aktiv på tävling planen. 

- Hjälpa till på utställningen (hämta resultat från ringarna, lägga fram priser till finalerna, 

hjälpa till att ställa iordning dagen innan, städa efter) 

- En allt i allo, ett vänligt ansikte utåt vid våra tävlingar mm 

- Gräsklippning och underhåll (är endast 2-3st som gör det mesta just nu, behöver bli fler) 

 

För att göra det enkelt så har vi delat upp oss i olika sektorer. Dessa leds av någon av oss i 

styrelsen. Nedan ser ni sektorerna och kontaktpersonen. Kontaktuppgifter hittar ni på 

hemsidan under informationen om styrelsen. 

 

Trivsel/ förvaltning: Anna-Karin Hardebrink & Johan Strömberg 

Tävling:  Hannah Lager & Malin Isaksson 

Utställning:  Silvana Carlén 

PR:  Linn Jonsson 



 

 

 

 

MÅNADENS MEDLEMMAR 

Presentation av de tre nyinvalda styrelsemedlemmarna 

 

LINN JONSSON 

Mitt namn är Linn Jonsson, och är uppväxt i Skede men bor 

idag i Korsberga. 

Jag har alltid haft hund, men det dröjde tills jag var 14år innan 

hundintresset tog en seriös vändning. Då tränade jag och tävlade 

med min blandras tik Cindy. Vi andades agility hon och jag, 

och under flera år stod min cykel ofta parkerad på hundklubben. 

När jag var 19 köpte jag min nuvarande hane, Ink. Han är en 

Australien Kelpie.  

Jag fortsatte träna och tävla agility, men vi började även träna 

och tävla bruks i form av både rapport och sök. Rapport var 

dock den grenen vi tävlade i. 

Det vart även nya vägar att testa på nu när jag hade Ink, i form av att vi gick både MH och MT. Det 

resulterade i att jag 2013 utbildade mig till A-figurant i MH.  

Jag tog en paus från NBK då jag flyttade ner till Skåne i 3,5år och pluggade. Men jag återvända hem 

och kort därefter skaffade jag, 2018, min andra kelpie, denna gång en tik som heter Hia. 

Med henne har jag tävlat i lydnad och rally. Men vårt största fokus i dagsläget är vallning. 

Ink är nu 10år och har blivit pensionär ifrån agilityn. Så med honom har vi precis börjat gå kurs i 

specialsök på NBK. Annars aktiveras han med vallning, viltspår, rallylydnad och nu då specialsök. 

Älskar det aktiva livet med hund, och det är så kul att återigen kliva in i styrelsen här på klubben! 

Kommer arbeta med PR så kom gärna med förslag! 

 

Hälsningar Linn, Ink & Hia 

 

HELÉNE MERKERT 

Heléne Merkert heter jag och bor i Korsberga tillsammans med 

dottern och schäfern Chivas 2,5 år. Vi har testat på lite olika för 

och hitta det som lillen gillar. Tränar bla lite lydnad, spår, sök 

och nosework på ”hobbynivå”.  

Medlem sedan 2018. Är en gammal NBK:are och 

hjälpinstruktör som varit borta flera år men hittat tillbaka. Även 

tidigare hade jag schäfer som jag tränade bruks med. Blev nu 

2021 invald som suppleant i styrelsen. Kommer vara 

medlemsansvarig mot SBK och ha hand om hemsidan!  

Vi ses på klubben! 

 



 

 

 

JOHAN STRÖMBERG 

Johan Strömberg heter jag och bor med fru, 2 barn och hunden 

Jöns strax utanför Ekenässjön. Jobbar på vattenfall som 

Distributionselektriker. Den lilla fritid jag har går åt till Familj, 

hus och hund. 

Har just nu en Rottweiler som heter Jöns, har tidigare haft två 

Staffordshire Bullterriers. 

Jag och Jöns tränar lite Rally och sen funderar vi på att köra en 

del spår. 

Huvudsaken för mig är att göra det som känns roligt och att Jöns 

har kul. 

Vid årsmötet 2021 blev jag invald som suppleant i styrelsen. Det 

är mig ni ska kontakta om ni ser något som behöver göras på 

klubben som går under förvaltning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Njudungs BK/ 

Anna-Karin 



 

 

 

MÅNADSBREV     -    APRIL 

 
SENASTE NYTT 

 
Detta gäller för alla i SKK-organisationen från och med 8 februari 2021: 

• All verksamhet inom SKK-organisationen som samlar fler än åtta personer ställs in.  
I antalet åtta ska även funktionärer räknas in. 

• Verksamhet utomhus som inte samlar fler än åtta personer på samma plats kan 
fortfarande genomföras men ska ske med stor hänsyn till de gällande allmänna råden från 
Folkhälsomyndigheten. 

• Verksamhet inomhus ska undvikas. Om den ändå genomförs ska riktlinjen om max 8 
personer samt att det ska finnas minst 10 kvm tillgänglig yta per person tillämpas samt att 
stor hänsyn ska tas till de gällande allmänna råden från Folkhälsomyndigheten. 

Detta gäller till dess att myndigheten beslutar om att ändra gränsen om åtta personer för antal 
tillåtna personer vid en offentlig tillställning/sammankomst. 

Vi har fått ställa in vår lydnadstävling i maj och rallytävlingen. 
Nytt datum för rallytävlingen återkommer vi med. 

 
STÄDDAG DEN 10/4 KL. 11.00 MED KORVGRILLNING  
 

Vi kommer då bland annat att börja med: 
• måla vindskivor 
• Städa i garaget, inventera verktygen mm 

• Sortera upp i stora förrådet, varje gren får sina egna hyllor  
• Ogräset framför stugan ska bort! 

 

INFORMATION FRÅN SEKTORERNA 

Vi kommer ses på städdagen kl. 11.00 och pratar lite framtid. 

Alla som är intresserade är varmt välkomna ut denna dag, vi ser fram emot att träffa er alla. 

Utställning med Silvana: 
• Domare klar! 

• Önskar man skänka priser så tas det emot med glädje.  
• Sortera upp i stora förrådet, inventering inför årets utställning sker på städdagen. 

 
Tävling: 

• Vi kommer att börja ta kort på våra tävlingsekipage på städdagen, det går bra att skicka 
ett eget foto också på sig och sin hund. Vi vill ha Stamtavlenamn, tilltalsnamn och i vilka 
klasser ni tävlar samt ägarens namn. 

• Sortera upp i stora förrådet, inventering kommer ske på städdagen. 

 



 

 

MEDLEMSMÖTEN 

Vi kommer hålla dessa utomhus pga. rådande omständigheter.  

Det är på dessa möten som ni som medlemmar kan komma med förslag och önskemål som ni vill 

att vi i styrelsen ska arbeta med under året. 

Så kom ut på medlemsmötena, den 18/4 kommer vi avtacka Ewa Kroona, Christina Widén och 

Elisabeth Björklund för lång och trogen tjänst i styrelsen.  

18 april kl. 12.00 Avtackning & Styrelsen bjuder på korv 

18 maj kl. 18:30 

15 juni kl. 18:30 

 

PR SEKTORN OCH SPONSRING 

Linn i PR gör ett fantastiskt jobb: 
• Vi kommer få parkeringen skottad nästa vinter 
• Lamporna på planen kommer bytas till ett kanon pris och monteringen blir nästintill 

gratis. 

• Vet ni någon som vill eller kan sponsra oss, tveka inte att kontakta Linn. 

 

SEKTORERNA OCH KONTAKTPERSONEN  

         Kontaktuppgifter hittar ni på hemsidan under informationen om styrelsen. 

          Trivsel/ förvaltning: Anna-Karin Hardebrink (trivsel)  cockweiler@gmail.com  

Johan Strömberg (förvaltning)           klotter88@hotmail.com 

Tävling: Hannah Lager (Rally)   hannah_lager@hotmail.com  

Malin Isaksson (lydand/bruks)  malinisakssoon@hotmail.com 

Utställning: Silvana Carlén  kassor@njudungsbk.se 

PR: Linn Jonsson   linnjonsson92@hotmail.com 

Medlemsfrågor: Heléne Merkert  hemsida@njudungsbk.se 

 
MEDLEMSFEST 
  

Vi planerar för en medlemsfest med prisutdelning, god mat, umgås och prata hund en gång om 
året. Men, vi behöver medlemmar som skulle vilja vara med att anordna dessa. Så är du en av 
dom så ta kontakt med Anna-Karin. Vi bör vara minst 5st, gärna fler.  



 

 
 

MÅNADENS MEDLEMMAR 

Jag heter Anette och bor i Alseda med Hasse och 3 

tollare, bedriver också Hund butiken där det finns gott 

om tillbehör och foder. 

Har alltid varit djurtokig och då särskilt i hundar. Fick 

min första hund, en schäfer 1969 och sen har det 

rullat på. Golden, kooikerhondje och därefter bara 

tollare.  

Tollare (Nova Scotia Duck Tolling Retriever) är en 

apporterande fågelhund så jag tränar dem på det som 

de är framavlade för, men de är samtidigt en 

fantastiskt trevlig allroundhund. Så det blir även en 

hel del lydnad, vilt- spår, bruks, rally och någon 

utställning också.  

Har även en liten uppfödning på rasen under prefix 

Tollartrollets kennel.  

På Njudungs brukshundklubb har jag varit medlem sedan starten 1983 men då hette den 

Vetlandaortens Hundklubb. Haft lite olika uppdrag i styrelsen genom åren, just nu är jag revisor. 

Många kurser har det också blivit: valp, unghund, appell, tävlingslydnad och rally. Det är jätteroligt att 

ha kurs och se hur de utvecklas samt att man själv lär sig en hel del. 

För tillfället så sitter jag med i Rallysektorn, där jag och Lotta kommer att ha en kurs i Rally till våren 

och vi planerar för minst 3 tävlingar under 2021. 

Att träna och tävla med mina hundar tycker jag är roligt. Spännande att se hur mycket man kan få in i 

huvudet på en hund.  

En hund som lämnat stora avtryck hos mig är min egenuppfödda Tollartrollets Snöflinga, till vardags 

hette hon Hilda. En sådan hund får man bara en gång. Hon blev champion i lydnad, viltspår och 

utställning med jaktmerit samt mästare i rally. Lycklig var jag när hon fick 1:a pris i öppen klass B-

prov jakt retriever och fick ta bort parentesen om utställningschampionatet.  

Även min första kooiker var något alldeles extra. Hon föddes 1996, en livmodersimport från Holland. 

När hon föddes fanns det ca 12st kooiker i Sverige. Spännande, en utmaning som hette duga, men med 

lock och pock fick jag upp henne i Elitlydnad. Uppflyttad till Lägre spår och den första 

viltspårschampionen i Europa. Hon blev även utställnings champion och Svensk Vinnare och en helt 

suverän eftersökshund både på älg och rådjur! Hon hette Candy, en liten stjärna. 

Just nu finns  

SE Vch, Se Rally ch Flaming Rockstars Loreen ”Maya” född 2012 

SE Vch, SE Rally ch Tollartrollets Hallon ”Hallon” född 2014 

SE Vch, Ld Start, Ld 1, Rld N, Rld F Fågelsjöns Schack ”Chassie” född 2017  //  Vi ses på klubben! 



 

 

 

 

Hej jag heter Lotta Malmvärn och är utbildad SBK- instruktör, håller kurser i rallylydnad och är 

engagerad i rallysektorn. Jag har 2 sheltie.  

Wilma 8 år är rallylydnads champion, tävlar klass 2 i agility och är uppflyttad klass 1 i lydnad. 

Lyra 4 år och hon är också rallylydnads champion, tävlar klass 1 agility och har godkänt doftprov 

eukalyptus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Njudungs BK/ 
Anna-Karin 



 

 

 

                             MÅNADSBREV      -       MAJ 

 
SENASTE NYTT 
 

Den 20 april hade vi medlemsmöte via teams, det gick ju så bra på årsmötet.  

Vi kommer skicka en liten present på posten till Ewa Kroona, Christina Widén och  

Elisabeth Björklund som nu lämnat styrelsearbetet.  
 
Vi kom fram till: 

• Att specialsök, nosework, parkour mm ska ingå i trivsel, för är det något dessa 

grupper gör så är det att bidra till ökad trivsel på klubben. Så tveka inte att hänga 

på och träna i dessa grupper. De ingår i trivsel så det kommer ut information. De 

får även en punkt i dagordningen. 

• Städdagen den 10/4 gick 

som planerat galant, förrådet 

ser ut som nytt. Fönstren är 

putsade. Här ser ni hur 

trevligt vi hade det, ni som 

missade att komma ut!  

Några av oss som hittade ut 

i solen fastande på bild, 

Helena, Malin, Evelina, 

Johan, Hannah och Heléne. 

 

 

VAD HÄNDER I MAJ? 
 

• Kurserna pågår för fullt, och många nya och gamla medlemmar kämpar på. 

• Specialkurs-deltagarna har startat en träningsgrupp, så ni som är intresserade att 

träna detta. Tveka inte utan gå in på Specialsök/Parkour Njudungs på facebook 

för mer information. 
• Tävlings-sektorn jobbar på att få till en träningstävling inom lydnad startklass, 

med lite tips inför tävlingssäsongen. Datum återkommer vi med. 
• Den 12/6 har vi en tävling i rally om allt går som vi planerat.  

Rally-sektorn jobbar också på att eventuellt ha en träningstävling med tips inför 

tävlingsstart om det inte får bli någon tävling. Det är ju många nya som ska ut 

och tävla så kan vara bra med ett genrep. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MEDLEMSMÖTEN 

Vi kommer hålla dessa utomhus pga. rådande omständigheter.  

18 maj kl. 18:30 

15 juni kl. 18:30 

 

RAPPORT FRÅN SEKTORERNA - VAD VORE VI UTAN ER MEDLEMMAR? 

På städdagen den 10/4 hade vi en liten träff för nya nyfikna hundmänniskor som vill 

hjälpa vår klubb framåt och vilken uppslutning.  

 

MH PÅ NJUDUNGS BK! 

Vi har en förhoppning om att under 2022 ha vårt första MH på klubben. Det finns 8st 

som vill utbilda sig till figuranter, detta drar Linn i så finns det fler som vill hjälpa till så 

kontakta Linn. 

 

 

 

 

 

 

MH-gruppen: Karina, Stefan, Evelina, Helena, Regina & Linn 

 

VAD ÄR MH? (text från SBK sida) 

Svenska Brukshundklubbens mentalbeskrivning hund (MH) beskriver din hunds 

beteenden och ger dig en bra bild av vem du har i andra änden av kopplet. 

MH för alla hundraser registrerade i SKK 

Mentalbeskrivning hund (MH) beskriver de beteenden, som genom forskning, visat sig 

vara starkt ärftliga. Under ett MH går hund och ägare igenom en bana med olika 

moment där dessa beteenden dokumenteras. 



 

 

 

Alla hundägare med hundar registrerade i SKK har möjlighet att anmäla sin hund till 
MH och de ger hundägaren en bra bild av vem hunden är i andra änden av kopplet.  

Rätt att delta har även oregistrerad hund som ska provas i verksamheten för 
samhällsnyttiga hundar, efter uppvisande av intyg från utbildaren. 

MH har också rönt ett stort intresse utanför Sverige. MH är inget test där hunden blir 
godkänd eller underkänd, utan är en beskrivning som protokollförs. 

Krav på hunden för att delta 
Minst tolv månader gammal 
Registrerad i SKK eller i av SKK erkänd utländsk kennelorganisation  
ID-märkt, Vaccinerad enligt gällande regler  
Vara fullt frisk och inte löpa 
Hunden får inte vara utsatt för doping eller andra otillbörliga förhållanden 

 
Mentalbeskrivningens olika moment  

 

Kontakt/socialitet 
Beskrivaren iakttar hundens reaktioner via kontakt och samarbete med en främmande 
människa. Man tittar också på hur hunden låter sig hanteras av en testledare. 
 
Lek/lekfullhet 
Beskrivaren tittar på hundens vilja att samarbeta med en människa genom att titta på 
lusten att jaga ifatt och gripa en trasa samt hur engagerad den är i leken. 
 
Jaktlust/Förföljande 
Beskrivaren tittar på hundens intresse att följa efter bortflyende föremål, hur snabbt den 
startar och vad den gör med föremålet när den hittar det. 
 
Aktivitet 
I momentet aktivitetsnivå tittar beskrivaren på hur hunden beter sig i ett passivt tillstånd, 
där ägaren står helt still med hunden kopplad. Här reagerar hundar olika, men önskvärt 
är att hundar kan koppla av i en passiv situation trots att den har varit aktiv precis innan. 
 
Nyfikenhet/intresse 
Beskrivaren tittar på hundens nyfikenhet, vilja och mod att lämna sin ägare för att 
undersöka det som nyss hänt och eventuellt vara aktiv med vad som kan ha uppfattats 
som skrämmande. Man beskriver även hundens intresse för att inleda eller besvara 
lekinvit med en funktionär på avstånd från ägaren. 
 
Skott 
En ljudkänslig hund mår inte bra i dagens bullriga samhälle och hundar som är 
skotträdda eller skottberörda för ofta över denna rädsla till sina avkommor. För 
användning i avel och vid utbildning är det viktigt att hundarna inte är skotträdda. På ett  



 

 
 
 
 
MH beskriver man om hunden är skottberörd både under lek med ägaren och i passivt 
tillstånd. 
 
Rädsla 
Det kan vara rationellt för hunden att bli rädd om den utsätts för ett plötsligt hot, som i 
ett moment då en overall plötsligt dras upp framför hunden. Det är också viktigt att 
rädslan släpper när överraskningen/hotet upphör och att hunden slappnar av och kanske 
till och med visar nyfikenhet för det som skett. Detta, samt hur mycket stöd hunden 
söker från sin förare, tittar beskrivaren på i flera moment. 
 
Hot 
I det här momentet använder man funktionärer utklädda till 
spöken för att se hur hunden reagerar på okända hot som 
långsamt närmar sig hunden. Beskrivaren tittar på hur 
hunden står emot hotet, om den vill försvara sig eller sin 
förare, samt om hunden visar intresse att undersöka spökena 
efter att dessa slutat agera hotfullt. 
 
Efter beskrivningen 
Efter beskrivningen får hundägaren en kopia av protokollet 
som bevis för att hunden har känd mentalstatus. Originalet 
skickas via Brukshundklubben till Svenska Kennelklubben 
(SKK) för registrering och förs in i hundens stamtavla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

MÅNADENS MEDLEMMAR 

 
Mitt namn är Josefin Abel och har varit medlem 

sen brukshundklubben startade -84. Var med och 

startade hundungdom tillsammans med Anna-

Karin (vår ordf.) en gång i tiden därför är det så 

roligt att de återigen är aktiva. Utbildad instruktör 

sen 27 år och brinner fortfarande för att hålla kurs 

och föreläsningar på klubben i alla dess olika 

former. 

Just nu är jag aktiv instruktör och sitter med som 
sammankallande i valberedningen. Tycker det är 
väldigt kul med det ideala arbetet en klubb 
erbjuder och tycker det är otroligt roligt med alla 
nya sporter som kommer och att hundsporten 
blivit så bred -det finns något för alla. Själv har 
jag fastnat för specialsök och Parkour och har 
tillsammans med hundungdom och 
specialsöksgruppen planer på att utveckla banan under detta år. 
Med min hund bordercollien Panda 2 år är planen att tävla lydnad och specialsök samt 
utveckla henne i parkouren och är nyfiken på hårda spår eller egentligen allt som har med 
nosen att göra! 
 
/Vi ses på klubben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Jag är Frida Strand och är en som har pysslat med 
hund de senaste 16 åren, köpte min första egna hund 
som 16 åring då jag började på hundlinjen på Stora 
Segerstad.  
 
En hund blev snabbt 2 och några jyckar senare står jag 
här med Izzy (jaktlabbe) som kör lite agility och 
lydnad, och Bira (Border collie) som jag försöker lära 
mig att valla lite med.  
 
Har varit medlem i klubben sedan 2011, men har nu 
på senare år blivit mer aktiv och är under utbildning 
för att bli instruktör. Sitter även med i valberedningen. 
Har alltid glimten i ögat och tar gärna en pratstund när 

man ses på klubben  � 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Njudungs BK/ 
Anna-Karin 



 

 

 

                             MÅNADSBREV      -       JUNI & JULI 

 

SENASTE NYTT 

 

Från 1 juni 2021 gäller följande inom SKK-organisationen enligt myndigheternas beslut. 

Tills myndigheterna beslutar om något annat gällande begränsningar av antal personer vid 

offentlig tillställning/sammankomst. I det fallet kommer nya beslut att tas. 

Genomförande av all verksamhet ska ske med stor hänsyn till de gällande allmänna råden från 

Folkhälsomyndigheten! 

 Verksamhet utomhus som inte samlar fler än 100 personer samtidigt på samma plats kan 

genomföras. Funktionärer räknas inte in i det totala antalet. 

 Verksamhet inomhus bör undvikas men kan dock genomföras om det inte är fler än åtta 

personer som samlas samtidigt på samma plats. Riktlinjen om att det ska finnas minst 10 

kvm tillgänglig yta per person ska då tillämpas. 

 

 

VAD HÄNDER UNDER JUNI OCH JULI? 

 

 Träningsgrupper träffas och tränar. Titta under respektive grupp på facebook, är du inte 

med i någon grupp, kolla om någon passar dig och din hund och gå med. Sök på NBK så 

kommer de upp, sen är det bara att välja och vraka. 

 Grillkväll på klubben planeras till den 3/7 kl. 18.00, mer information längre ner. 

 Den 12/6 är det dags för Rally att ha sin officiella tävling. I dagsläget var det 27st 

anmälda i Nybörjare och 14st i Avancerad, kan ha tillkommit några fler efter detta blad 

kom ut.  

Det är följande Njudungare som ska tävla, så kom ut och heja fram dem. Nybörjarklass: 

*AnnaKarin med Gimli * Berit med Fonda * Jessica med Nikon * Marie med Vita * 

Karin med Gunilla * Rebecca med Pelle. 

Är du nyfiken på Rallylydnad så är det här ett tillfälle att se ditt framtida mål, hur det går 

till på tävling mm. Det viktigaste är inte poängen utan att man har kul med sin hund även 

om det är fantastiskt kul att vinna! 

 

MEDLEMSMÖTEN 

Vårt sista medlemsmöte innan sommarlovet blir den 15 juni kl. 18.30. 

Vi kommer hålla det utomhus, så kläder efter väder.  

Vi kommer även ta kort till tävlingstavlorna denna kväll från 18.00–18.30 om vädret är med oss. 

 

 

 

 

 

 



 

 

SOMMARGRILL KVÄLL  

  

Den 3/7 kl. 17.00 träffas vi på klubben med egen 

medtagen mat, grillen är tänd och samkvämet kan 

börja. Inga krav på någonting bara träffas och fira att 

sommaren är här. Vi dukar långbord och bjuder på 

kaffe och kaka. Anmäler er gör ni på evenemanget på 

facebook. Ni är välkomna även utan anmälan men 

enklare att planera platser och fika om vi vet ungefär 

hur många vi blir. 

 

RAPPORT FRÅN SEKTORERNA 

  

Trivsel/förvaltning 

 Någon som vill hjälpa till med gräsklippningen under semestern? Kontakta Johan. 

 Nu när kurserna är slut så kan alla hjälpas åt att vattna blommorna och tömma 

bajstunnorna. Soptömning är jämna veckor. 

 Alla som är intresserade att få veta mer eller vara med i denna sektor, kan anmäla sig till 

träffen den 23/6 kl.18.00, här kommer vi prata ihop oss om vad vi vill göra och komma 

med idéer för framtiden. Jag hoppas vi kan bli en stor sektor som hjälps åt att stå i fiket 

vid tävlingar och evenemang, vi kommer även anordna fester och samkväm under åren. 

Pynta och göra fint i stugan och miljön runt, så kom ut och ge förslag på trivsamma saker 

vi kan fixa på klubben. Inget krav på att vara aktiv i sektorn, men gärna stå med på en 

inringningslista. 

Anmäl er på evenemanget på facebook som kom ut runt 1 juni! 

 

Utställning 

 Vi planerar ju för fullt inför utställningen den 21/8. 

 Utställningsträning kommer ske innan utställningen, håll koll på facebook om datum. 

 En domare är klar, det är Angelina Nooni  

 

Tävling 

 Rally tävling kommer det bli i höst den 5/9 och den 9/10, anmäl er eller kom ut och heja.  

 Lydnadstävling blir det den 18 september, anmäl eller kom ut och heja.  

 MH banan är genomgången och sakerna är tvättade. Vi har i dagsläget 8st som anmält sig 

och vi kanske lyckas dra igång utbildningen redan under sommaren. Så har vi tur kan vi 

anordna vår första testdag redan i höst. Är du intresserad av att lära dig mer eller hjälpa 

till så tveka inte att höra av dig till Linn eller kom ut till nästa träff, annonseras på 

facebook. 

UBS 

 Höstens kurser börjar ta form. Det kommer bli valp, nybörjare, fortsättning, allmänlydnad 

och parkour. Vi kommer även köra kortkurser, håll koll på facebook. 

 

PR 

 Linn jobbar på och vi kommer inom kort få nya lampor på appellplanen. 

 

 

 



 

 

 

GRUPPBILDER FRÅN VÅRENS KURSER  

VALP, FORTSÄTTNING, NYBÖRJARE, UNGHUND, RALLY, SPECIALSÖK, AGILITY, 

TRIX OCH TÄVLING 

 

 

 

Specialsök kusen/ 

Anna-Karin Hardebrink 

hjälpis Berit Hälleljung 
 

Marlene & Nellie 

Malin & Caddy  

Carolina & Lo  

Linn & Ink 

Elfrida & Cava 

Helena & Zelda 

Josefin & Panda 

AnnaKarin & Gimli 

 

 

Trixkursen/ Josefin Abel 

Hanna & Milton 

Elisabeth & Alfons 

Louise & Totte 

Åsa & Ronja 

Anna & Milou 

AnnaKarin & Gimli 

Elin & Alfons 

Ej med på bild Karin & Pluto 

 

   

 

 

Tävlingskurs/ Diana Bergqvist 

Hanna & Maggie 

Caisa & Lotus 

Märta & Bluey 

Frida & Maja 

Ej med på bild Frida & Aston 

  hjälpis Hannah Lager 



 

 

 

 

 

Fortsättningskurs/  

Anna-Karin Hardebrink  

hjälpis Berit Hälleljung & 

AnnaKarin Holmqvist 

Elsa & Chili 

Anna & Ville 

Alexandra & Lucy 

Jessica & Nikon 

Åsa & Ronja 

Alexander & Jessie  

Sara & Bella  

Inger & Axel 

Ej med på bild Emilia & Bamse, 

  Ida & Ivar 

 

 

Rallylydnadskursen/  

Anette Johansson &  

Lotta Malmvärn 

Hillevi & Morris 

Maria & Nisse  

Karin & Gunilla 

Malin & Caddie 

Jessica & Nikon 

Rebecka & Pelle.  

Ej med på bild Carita & Cilla, Berit 

  & Fonda samt Annelie & Nova 

 

 

Unghundskurs/ Frida Strand 

hjälpis Hanna Jacobsson 

Sofia & Lexie  

Annica med dotter & Mille  

Camilla & Leia  

Ida & Älsa  

Anette & Cannavaro  

Bengt-Åke & Hedda 
  



 

 

 

 

 

Valpkurs/ Regina Laakso, hjälpis Stefan Lindell 

Lisa & Alfons, Stina & Nala, Karin & Duni, Anna & Doris, Henrik & Bella.  

Ej med på bild Cornelia & Zack 

 

 

Agilitykurs/ Malin Isaksson 

Estelle & Minna, Linda & Zimba, Louise & Totte, Filippa & Panda 

Sofia & Gösta 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

MÅNADENS MEDLEMMAR 

 

Jag är Regina Laakso och bor utanför Vetlanda i ett litet hus tillsammans med min sambo och våra tre 

hundar. Alice 10 år golden/labbe, Gibbs 5 år kelpie, Birk 2 år tervueren. Jag tränar patrull, bruks och 

dragsport. 

I klubben är jag aktiv som Njudungs hundungdoms ordförande. Till hösten blir jag klar med 

utbildningen till SBK instruktör.  Det jag gillar mest att göra är att spåra personspår i skogen med 

hundarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Jag heter Evelina Merkert och är 23 år. Jag har en Schäfertik på 3 år som heter Lycke och en 

Australian Shepherd tik på 1 år som heter Axa. 

Jag sitter med i Njudungs Hundungdoms styrelse som sekreterare och är även utbildad hjälpinstruktör 

på klubben. 

Lycke är min första egna hund, innan henne var jag i princip helt grön på det mesta vad gäller hund 

och inte minst hundträning. 

När Lycke var 4 månader började vi i skolan tillsammans, jag läste hundtränareprogrammet på 

Sommenbygdens Folkhögskola, detta blev startskotten för mitt nu stora intresse av hund & 

hundträning. Här utbildade jag mig även till Nosework instruktör och hunddagisföreståndare. 

Med Lycke har jag testat på en salig blandning av hundsporter, vi har tävlat i rallylydnad och 

tävlingslydnad men insåg ganska snart att lydnaden inte var Lyckes ”cup of tea” så då sadlade vi om 

helt och går just nu en Patrullhunds utbildning i hemvärnet, vilket passar oss perfekt som ekipage!  

 

Jag älskar dock lydnad av alla dess slag och det var väl också lite därför Axa kom in i bilden, hon har 

stor arbetslust och älskar all form av träning! Vårt största fokus ligger på tävlingslydnaden och brukset 

där vi kommer rikta in oss på sök. Vi har även testat på lite agility, drag & vallning tillsammans och 

hoppas på att komma igång mer med detta snart!  

Vi ses på klubben! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Njudungs BK/ 

Anna-Karin 



 

 

 

                             MÅNADSBREV      -       AUGUSTI 

 

SENASTE NYTT 

 

Tävlingssäsongen har äntligen fått komma igång igen på allvar. Vi är numera alla, som vill, 

vaccinerade med 1:a sprutan. 

 

Vi har tre nya instruktörer: Hannah Lager, Malin Isaksson och Regina Laakso.  

De blev godkända SBK instruktörer den 9/7.  

 

 
 

VAD HÄNDER UNDER AUGUSTI? 

 

 Utställning den 21/8 ställde vi in. Detta pga att vi inte visste hur restriktionerna skulle bli. 

 Träningsgrupper träffas och tränar. Om du inte är med, titta under respektive grupp på 

facebook om någon passar dig och din hund att gå med i. 

 Kurserna har börjat och vi har en valpkurs med Hannah Lager och en med Malin 

Isaksson. En unghundskurs med Christina Widén och Gun Dominique. En allmänlydnad 

med Josefin Abel som även har en Parkour kurs. 

 

 

 



 

 

 

MEDLEMSMÖTEN 

Höstens medlemsmöten kommer hållas inomhus om inget annat rekommenderas från 

Folkhälsomyndigheten och SKK/SBK 

7/9  kl. 18.30 

19/10  kl. 18.30 

30/11 kl. 18.30 

 

 

RAPPORT FRÅN SEKTORERNA 

  

Trivsel/förvaltning 

 Det börjar bli dags för att städa klubbens område, denna träff blir i oktober, datum 

kommer i september bladet. 

 Vi hade en träff innan midsommar och vilken uppslutning, det är många som vill göra 

klubben attraktiv. Vi har numera en inringningslista som varje sektor som är i behov av 

hjälp kan använda. Planerade tävlingar kommer gå via Anna-Karin. De planeras i början 

av året och meddelas vem som har hand om vilken tävling i god tid. 

Vi kommer anordna en vårfest och en medlemsfest på hösten och lite annat däremellan. 

Vi kommer även ha pysselkväll. Då kommer vi lära oss att fläta leksaker och halsband 

som vi kan ha på kurser och som priser. Så har ni fleece filtar ni inte använder, så tar vi 

gärna hand om dessa. 

 

Utställning 

 Då vi ställt in årets utställning, jobbar vi på att få in folk i sektorn. Vi behöver även folk 

som vill hjälpa till på utställningsdagen, utan att ingå i sektorn. 

 Till alla er som är intresserade av att få veta mer eller vara med i utställnings-sektorn så 

kommer det bli en träff i början av september. Jag hoppas vi kan bli ett stort gäng som 

hjälps åt så vi även i framtiden kan hålla vår utställning igång. 

 

Tävling 

 Rally-tävling kommer det bli den 5/9 och den 9/10, anmäl er eller kom ut och heja på.  

 Lydnadstävling blir det den 18 september, anmäl eller kom ut och heja på.  

 Brukstävling behöver lite uppbackning så är ni intresserade och vill att vi ska ha dessa 

tävlingar på klubben, snälla meddela Malin att ni vill vara med. Det är tungt att dra själv 

men är man några som hjälps åt går allt enklare. 

 

UBS 

 Höstens kurser börjar så sakta starta, det kommer bli två valp, en valp/unghund,  

en nybörjare och en allmänlydnad.  

 

PR 

 Inget nytt, är du intresserad tveka inte utan hör av dig till någon som du känner på 

klubben. 

 



 

 

 

 

RAPPORT FRÅN TÄVLINGEN I RALLY I JUNI 

 

Den 12/6 var det äntligen dags för rally att få ha sin officiella tävling, här var det 30/29st 

anmälda i Nybörjare och 17st i Avancerad. Domare denna dag var (A) Pia Sävner och (B) Lena 

Mattson. Resultatet för dagen:  

 

 Nybörjare A 

1. Katarina Johansson & Jianca  98 poäng 

2. Madeleine Sjöö & Forza   97 poäng 

 3. Carin Almrot Karlsson & Åccra  96 poäng 

 11. Jessica Sällström & Nikon NBK 75 poäng 

 17. Karin Andersson & Gunilla NBK 56 poäng 

 17. Malin Karlsson & Caddie NBK 56 poäng 

 20. Anna-Karin Holmqvist  & Gimli NBK 51 poäng 

 23. Rebecca Hallberg & Pelle NBK 40 poäng   

25. Marie Tält & Vita NBK  36 poäng 

27. Alexandra Fridell & Lucy NBK   

     Berit Hälleljung & Fonda NBK 

 

 Nybörjare B 

 1. Madeleine Sjöö & Forza  100 poäng 

 1. Anja Wideqvist & Pimpim  100 poäng 

 3. Lena Mellborg Håkansson & Gösta   99 poäng 

 12. Malin Karlsson & Caddie NBK   78 poäng 

17. Karin Andersson & Gunilla NBK   71 poäng  

 20. Jessica Sällström & Nikon NBK   67 poäng 

 23. Rebecca Hallberg & Pelle NBK   60 poäng 

 24. Anna-Karin Holmqvist  & Gimli NBK   49 poäng 

 25. Marie Tält / Vita NBK    45 poäng 

               Berit Hälleljung & Fonda NBK 

  

 Avancerad A 

1: Majvor Gustafsson & Loket  99 poäng 

2: Agneta Ring & Kaos  96 poäng 

3. Marie Lindström & Hi-Tec  94 poäng 

 

Avancerad B 

1. Christina Birgersson & Bliss  97 poäng 

2. Agneta Ring & Kaos  94 poäng 

3. Isabelle Fjällrot & Christell  89 poäng 

 

 

 

 



 

 

 

 

NÅGRA AV VÅRA TÄVLINGSEKIPAGE I RALLY NYBÖRJARE & FORTSÄTTNING 

 

           
 Hannah Lager & Thea Fortsättning Hannah Lager & Bästa Nybörjare 

           
 Karin Andersson & Gunilla Nybörjare Malin Karlsson & Caddie Nybörjare 

           
 Marie Tält & Vita Nybörjare Rebecca Hallberg & Pelle Nybörjare 



 

 

 

 

 

 

 

            
 Alexandra Fridell med Lucy, Nybörjare Jessica Sällqvist med Nikon, Nybörjare 

 

 

  
  Berit Hälleljung med Fonda, Nybörjare  

 

 

 

Kom ut och heja på dem på våra tävlingar i höst 

 

 

 

 



 

 

 

BILDER FRÅN RALLYTÄVLINGEN 12/6 

          
Bild från Prisutdelningen, så härligt att åter Anette var på plats med sin affär 

se folk på klubben och tävlingarna är igång!   

           
Olika intressen hos våra supportrar. Drygt  Kollar in motståndet! 

12 timmar senare kom klubbens senaste 

tillskott till världen, Lykkes lillebror!  

  



 

 

MÅNADENS MEDLEMMAR 

Mitt namn är Helena Cederlöf och jag kommer ursprungligen ifrån Sundsvall. Idag bor jag sedan 18 år 

i Vetlanda tillsammans med man, barn och min hund Zelda som är en tre år gammal Riesenschnauzer. 

Jag hade lyckan att hitta henne för lite drygt ett år sedan och vi 

påbörjade en resa tillsammans.  

Jag är uppvuxen med Labrador, mina föräldrar var flitiga under några 

år på Brukshundsklubben så jag fick hänga på. Mitt intresse väcktes 

och jag blev medlem i Sveriges hundungdom tillsammans med vår 

stackars Labrador som fick finna sig i det mesta. Efter kurser via Blå 

stjärnan skulle det ju experimenteras och fixas med det stackars 

djuret. Därefter har jag inte varit medlem i någon officiell klubb, men 

så gott som alltid har jag haft hund.  

Bland annat köpte jag stor Pudel (två), lärde mig lite om utställning 

och att klippa hund på en salong i Norge under en spännande tid. En 

helt klart underskattad ras! 

En blandras kom sedan in i mitt liv, en Puli blandning. Och efter det kom jag i kontakt med ett 

vaktbolag som behövde fodervärd åt en Schäfer. Bolaget hade samarbete med statens hundskola så det 

blev en del kurser och jag hade mentor via vaktbolaget där jag lärde mig en del. Det är ju speciellt att 

få ta hand om en hund av den kalibern. ”Tyvärr” så behöll hundenheten på flygbasen i Östersund 

hunden, jag tröstade mig med att hundar verkligen får vara HUND där och får utlopp för alla dess 

behov. Ytterligare en Schäfer tog jag hand om från vaktbolaget, men då även denna behölls, denna 

gång av Polisen, så kände jag mig klar med att vara fodervärd. 

Men nu har jag fantastiska Zelda, vi har gått kurs i Specialsök vilket hon tycker är fantastiskt roligt. Vi 

har lite planer på Parkour och arbeta mer med sök också.  

Dessutom får vi nog allt sätta igång med lite lydnad också!  

Hoppas vi ses! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MÅNADENS MEDLEMMAR 

Berit Hälleljung heter jag och är ganska ny på Njudungs BK, varit medlem i ca 2år.  

 

Jag bor utanför Eksjö med mina tre barn Ludwig 20 

år, Oscar 18 år och Disa 16 år. Har två papillon, 

Fonda 3år och Eya 7 månader, sen har vi Roxzy på 6 

år, en blandning mellan wachtel och jämthund som är 

min sons. Han har henne till viltspår och jakt. 

 

Fonda och jag har mest hållit på med utställning där 

vi tagit 2 cert, men vi har även startat i appellklass 

spår bara för att ingen trodde på att det skulle gå☺. 

 

Nu tränar och tävlar vi rallylydnad. Gjorde vår första 

start den 12/6 på NBK med lite förstagångs fel som 

resultat, tävlade även i Tranås då översvämning bara var förnamnet, men trots att Fonda totalvägrar att 

sitta och ligga i fuktig miljö fick vi poäng. 

 

Vi har även testat på nosework och specialsök.  

 

Eya tränar viltspår, rally kommer det att bli och utställningsdebut blir det den 28/8. 

 

Jag är född i en hundfamilj och har alltid haft hund, Schäfer som jag tog en kull valpar på, fick 12 

valpar. Annars hade vi mest jakthundar under min uppväxt. 

 

Jag har varit hjälpinstruktör på några kurser och ingår i Trivselsektorn. Håller nu även på att utbilda 

mig till skrivare inom rally. 

 

Vi ses på klubben! 
 

 

 

 

 

 

 

Ha en fortsatt härlig sommar 

Njudungs BK/ 

Anna-Karin 



 

 

 

                             MÅNADSBREV      -       SEPTEMBER 

 

SENASTE NYTT 

 

Klubbverksamhet i SKK-organisationen 

Detta gäller från den 1 juli 2021 tills att myndigheterna beslutar om något annat gällande 

begränsningar av antal personer vid offentlig tillställning/sammankomst. 

 Utomhus 

Verksamhet utomhus som inte samlar fler än 600 personer samtidigt på samma plats kan 

genomföras. Funktionärer räknas inte in i antalet 600 personer. Genomförandet ska ske med stor 

hänsyn till de gällande allmänna råden från Folkhälsomyndigheten. 

 Inomhus 

 Verksamhet inomhus bör undvikas. 

Om det inte är fler än 50 personer som samlas samtidigt på samma plats kan dock verksamhet 

inomhus genomföras. Om detta sker ska stor hänsyn tas till de allmänna råden från 

Folkhälsomyndigheten. 

Det har börjat släppa lite på restriktionerna, några utställningar är igång.  

Våra ungdomar från 16 år får vaccinera sig.  

 

 

VAD HÄNDER UNDER SEPTEMBER? 

 

 Träningsgrupper träffas och tränar. Titta under respektive grupp på facebook.  

Är du inte med i någon grupp kan du kolla om någon passar dig och din hund. 

 Kurserna kör för fullt, en valpkurs och en allmänlydnads kurs startar i september. 

 Vi kör igång med en sekreterare och en skrivarutbildning inom rally. 

 

MEDLEMSMÖTEN 

 

Höstens medlemsmöten kommer hållas inomhus om inget annat rekommenderats från 

Folkhälsomyndigheten, SKK/SBK. 

7/9  kl. 18.30 

19/10  kl. 18.30 

30/11 kl. 18.30 

 

 

 

 

 

 



 

 

MEDLEMSFEST  

  

Vi planerar för en fest 13 november för våra framgångar under året. Vi firar även det vi 

åstadkommit som klubb. 

Framgångar har vi haft i bland annat rallylydnad och nosework, även i lydnad, bruks och agility. 

Vi har påbörjat upprustning av vår MH bana.  

Vi firar även våra tre nya instruktörer Hannah Lager, Malin Isaksson och Regina Laakso.  

Vi har påbörjat utbildning till skrivare & sekreterare till Rallylydnad. 

Sen ska vi bara njuta av att vi är en fantastisk klubb med många härliga hundar och ägare. 

 

Anmäl er på evenemanget som kommer ut på facebook i slutet av september 

 

Maten kommer vi ta ifrån Maxi, men vi återkommer med anmälan och vilken mat man vill ha. 

Allt kommer vara till självkostnadspris. Lite annat runt omkring bjuder vi på. 

Dricka tar man med själv. 

 

MH 

  

 I våras började vi rusta upp vår MH-bana, det mesta är fullt fungerande. Vi är flera stycken som 

vill gå figurantutbildning. 

 Den skulle gått igång redan under sommaren, senast under hösten. Men tyvärr så kunde inte 

Carina Melanoz starta utbildningen då lite annat kom emellan. Men vi kommer gå igång så fort 

det går. 

 

 Vi kommer träffas en dag under hösten och bygga och fixa lite runt banan. Är du intresserad av 

att hjälpa till så är du välkommen. Håll utkik på facebook om datum, troligtvis under oktober. 

 

 Vår förhoppning är att kunna ha vårt första MH på klubben i mars om allt går som det ska. 

 

PARKOUR / SPECIALSÖK / NOSEWORK / HOPPERS 

 

Vi är ju flera stycken som tränar och kör något av dessa grenar, vår förhoppning är att vi ska 

kunna bli en egen sektor framöver. Men då behöver vi folk som vill ingå i den. 

 

Vi träffas tisdagar på klubben och tränar lite, vi har en facebook grupp som heter NBK 

Dogparkour och Specialsök. Hittar ni den inte så kontakta mig eller Josefin Abel så bjuder vi in 

er. Man behöver inte vara med i sektorn för att vara aktiv. Vi behöver folk som är påhittiga och 

praktiska då vi bygger alla hinder själva. 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 



 

 

RAPPORT FRÅN SEKTORERNA 

  

Trivsel/förvaltning 

 Trivsel kommer ha en träff under november för att grovplanera 2022. Datum kommer 

läggas ut på facebook. Ni som var med på träffen i somras kommer även få det via 

Messenger gruppen. 

 Förvaltning kommer ha en träff för intresserade under vintern. Även där görs en 

grovplanering om vad som behöver fixas under 2022. Vill du hjälpa till så anmäl dig på 

facebook, vi bjuder på fika. 

 

Utställning 

 Alla som är intresserade att få veta mer eller vara med i denna sektor kan anmäla sig till 

träffen som kommer bli under vintern. Här kommer vi prata ihop oss om vad vi vill göra 

och komma med idéer för framtiden. Jag hoppas vi kan bli ett stort gäng som hjälps åt så 

vi även i framtiden kan hålla vår utställning igång. 

Vi behöver kunna få ihop priser, ta emot anmälningar, förbereda dagen innan 

utställningen, hjälpa till med prisutdelningen, samla ihop resultaten från ringarna, serva 

utställarna, mm. Du behöver ingen kunskap i utställning för att hjälpa till. 

Anmäl er på evenemanget på facebook där vi kommer gå igenom hur dessa dagar går till 

och vad man kan hjälpa till med! Du behöver inte vara med i sektorn för att hjälpa till! 

 

Tävling 

 Rally-tävling är inplanerad den 5/9, Mästare och fortsättning. Den 9/10 nybörjare och 

Avancerad.  

 Vi kör igång med en sekreterare och skrivarutbildning inom rally, datum för sekreterare 

är 19/9 och 17/10 och här går Hannah Lager, Anna-Karin Hardebrink och Rebecca 

Hallberg. 

Berit Hälleljung, Frida Strand går till skrivare, datum för dessa är inte klara. 

 Lydnadstävling den 18 september är tyvärr inställd pga brist på tävlingsledare.  

 

UBS 

 Höstens kurser kör för fullt och arbetet med vårens kurser börjar ta fart. Vill du hjälpa till 

i denna sektor så hör av dig till Diana eller Hannah. 

 

PR 

 Linn jobbar på, men vill gärna ha hjälp. Så är du intresserad av att presentera NBK så 

tveka inte att höra av dig till Linn. Vi vill starta en uppvisningsgrupp som kan visa upp 

vad man kan göra för roligt med sin hund. Så känner du dig träffad så tveka inte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MÅNADENS MEDLEMMAR 

Rebecca Hallberg heter jag och bor i Jönköping tillsammans 

med sambon Rikard och vår ”rockcocker” Pelle som är döpt 

efter sångaren i The Hives. 

Jag är uppväxt med hund men Pelle är min första egna som 

hjälper mig utforska allt som finns att lära sig inom 

hundvärlden.  

Jag är med i Rallylydnadssektorn och till hösten kommer jag 

utbilda mig till sekreterare för tävlingar inom Rallylydnad.  

Idag tränar vi framförallt Rallylydnad men säger inte nej till 

att testa på nytt för att se vad Pelle tycker är extra roligt. Vi 

har gjort vår rallytävlingsdebut i Skede och sedan har det 

blivit ett par starter till under sommaren. 

Vi ses på klubben  

Rebecca & Pelle 

                 

Mitt namn är Karin Andersson. Jag kommer 

ursprungligen från Helsingborg. I slutet av 2011 

flyttade jag till en släktgård utanför Björköby, men 

sedan drygt ett år tillbaka bor jag i en mindre villa i 

Bodafors.  

Jag är uppvuxen med Berner Sennen. Själv har jag 

tidigare haft en Schäfer och en Schäferblandning, 

men nu är jag tillbaka till Berner och har 2 tikar. 

Gunilla på 1,5 år, har jag gått valpkurs och 

rallylydnad med. Birgitta som föddes i mars går jag 

valpkurs med nu i höst. 

 

Utöver hundarna har jag 3 katter och en liten flock vaktlar.   

Jag är veterinär till yrket, och har valt att arbeta med smådjur. 

De sista 4 åren har jag jobbat på Vetlanda Djurklinik där jag 

trivs mycket bra med alla härliga kollegor. Före detta jobbade 

jag på Djursjukhuset i Jönköping.  

Hoppas på att gå fler kurser, bland annat i rallylydnad och 

specialsök.  Vi ses på klubben! 

Karin, Gunilla & Birgitta 

 

Njudungs BK/ 

Anna-Karin 



 

 

 

MÅNADSBREV      -       OKTOBER - NOVEMBER 

SENASTE NYTT 
 
Äntligen har restriktionerna släppt, men vi är fortfarande noga med att vi är hemma om vi har 
symptom.  

 
VAD HÄNDER UNDER OKTOBER & NOVEMBER? 
 
 Rallytävling 9 oktober  
 Medlemsfest 13 november 
 

MEDLEMSMÖTEN 

Höstens medlemsmöten kommer hållas inomhus nu när vi äntligen får träffas, MEN eget ansvar 
att vara hemma om man har förkylningssymptom. 
19/10  kl. 18.30 
30/11 kl. 18.30 
 

STÄDDAGEN  
 Håll koll på hemsida och facebook om datum, det kommer även ut ett mail om datum 
  

 

RAPPORT FRÅN SEKTORERNA 
  

Trivsel/förvaltning 

• Tänk på att sopa av trappan in till stugan om ni åker ut och det har kommit snö, så slipper 
vi trampa ner det. Så ingen halkar. 

• Trivsel kommer adventfixa lite innan 1:a advent. Möten 12/10, 2/11 kl. 18.00  
Pysselkväll den 28/10 kl. 18.00, hit är alla medlemmar välkomna. Mer info på facebook. 

 
Utställning 

• Vi kommer ha vår utställnings träff den 24/11 kl. 18.30 på klubben, alla som är nyfikna är 
välkomna. Se mer på evenemanget som kommer ut på facebook. 

 
Tävling 

• Rally tävlingen den 5/9 gick suveränt och för våra hemmaförare gick det bra.  
• Vi har ytterligare en tävling den 9 oktober. 

 
UBS 

• Höstens kurser är nu i sluttampen och vi tackar alla deltagare för 2021. 
 

PR 
• Känner du något företag som du tror vill sponsra oss så tveka inte att fråga och meddela 

Linn eller någon i styrelsen. 



 

 
 
 
 

RAPPORT FRÅN TÄVLINGEN I RALLY FRÅN SEPTEMBER 
 

Det är en fröjd att komma ut på tävlingar, nervositet som ligger i 
luften och hundar som är taggade till tänderna.  
 
Den 5/9 var det dags för rally att ha sin officiella tävling. Här var det 
7st anmälda i båda Fortsättning och 21st i båda Mästarklass. Domare 
denna dag var Anna Krüger och prispallen blev som följande: 

  
Fortsättning A 
1. Emmie Andersson Ohlsén, Alvesta HK 95p Kvalificerade 
2. Ebba Mjärling, Växjö BK  92p Kvalificerade 

 3. Monica Sundell, Nässjö BK  87p Kvalificerade 
 
Fortsättning B 
1. Annelie Johansson, SASK  92p Kvalificerade 
2. Ebba Mjärling, Växjö BK  89p Kvalificerade 

 3. Emmie Andersson Ohlsén, Alvesta HK 82p Kvalificerade 
 
 Mästarklass A 

1: Johanna Strömberg, Forserums BK 98p Kvalificerade 
2: Hanna Nilsson, SBK Halmstad avd. 98p Kvalificerade 
3: Eva-Lena Strömberg, Forserums BK 98p Kvalificerade 
9. Anette Johansson med Hallon, Njudungs 91p Kvalificerade 

 

Mästarklass B 
1: Hanna Nilsson, SBK Halmstad avd. 100p MAX 
2: Lena Mellborg, Håkansson, Torsås BK 100p MAX 
3: Johanna Strömberg, Forserums BK 100p MAX 
16. Anette Johansson med Hallon, NBK 81p 

 

 



 

 
 
 

 
 

VÅRA TÄVLINGSEKIPAGE I RALLYLYDNAD MÄSTARKLASS & NYBÖRJARE 
 

               
     Lotta Malmvärn & Wilma, mästare         Anette Johansson & Hallon, mästare 
 
 
 
 

         
     Anette Johansson & Maya, mästare    Lotta Malmvärn & Lyra, mästare     
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

                           
      Anette Johansson & Chessie, Mästare    AnnaKarin Holmqvist med Gimli, Nybörjare 
 
 
 

NÅGRA AV VÅRA KURSDELTAGARE UNDER HÖSTENS KURSER 
 
Då det var stort tryck på kurser under hösten så hade vi tre valpkurser, två av dem hade våra 
alldeles nyutbildade instruktörer Hannah & Malin. Vi hade kunnat ha fler men vi ska ta hand om 
alla även våra instruktörer. Men så mycket roligt vi gjort och så många ny härliga medlemmar 
som gått kurs hos oss. Nu hoppas vi bara att ni stannar och berikar vår klubb med era kunskaper 
och idéer. Tveka inte att hoppa in i en träningsgrupp, alla är välkomna, nya som gamla! 

 
 
 Valp 3-6 månader med Hannah Lager  

Denna grupp fastnade inte på kort ☺ de hade väl så mycket att hitta på så att de inte hann med 
att ta kort. Men de ska ha en återträff så vi hoppas på ett kort i framtiden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Valp 3-6 månader med Malin Isaksson 

 
 
 
 
 
 

Valp 3-6 månader Anna-Karin Hardebrink 
 

 
Ewa med Bella, Tobias med Daisy, AnnaKarin med Kili, Lotta med Stina, Angelica med Kensie, 
Berit med Eya, Annika med Dascha, och Sofia med Milo 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Nybörjare med Christina Widén & Gun Dominique 
 

 
Elisabeth med Meja, Carita med Cilla, Christina med Ellie, Lisa med Alfons, Stina med Nala, 

Lilia med Bella, Tomas med Enzo, Johnny men Svante, Mats med Eija, Jonas med Lady.  

 

 

På bilden nedan ser vi Rebecca med Sally och Jan med Kickan. 

 

  



 

 

 

EMMA DAGEN 

Vi är några på klubben som tycker Lydnad och Bruks är så roliga hundsporter och vi är riktigt 

sugna på att få igång grenarna igen på klubben. Vi kände att vi vill ha en riktig Kickstart så 

söndagen 3 oktober bjöd vi in till en heldag i tävlingslydnadens tecken för alla som var 

intresserade av att börja träna och tävla bruks och lydnad. Det blev 6 hundekipage och 4 åhörare 

och vi är så glada för att så många kom! 

Emma Edvardsson som är grym på att förmedla sina stora kunskaper om hur man jobbar igenom, 

sätter viktiga grunder, utvecklar och går vidare i momenten drillade oss under dagen.  

Det som var extra roligt var att vi fick se allt från helt gröna ekipage till ”elit ekipage” på 

landslags nivå. Detta genererade i ett brett tänkande- allt från grunden tex att kunna fånga hundens 

fokus och hålla det till att förstå varför ett syfte och målinriktad träning kan vara viktiga faktorer 

för att lyckas.  

Lydnadsträning får ofta stämpeln på sig att vara strikt och tråkig men jag tror att samtliga som var 

med oavsett ekipage eller åhörare kan skriva under på att vi hade fantastiskt kul och med rätt 

hjälper och ”tänk” så blev det både utmanade och vi växte alla som ekipage. Framförallt så tyckte 

hundarna att det var superkul! Som åhörare kunde de ta in all info i lugn och ro, fick chans att 

ställa frågor och jag tror att alla var rätt sugna på att få åka hem och träna sina egna hundar efter 

dagens slut. 

Vi har redan bokat omgång 2 som blir i nov/dec – håll utkik efter datum! Denna gång kommer 

vara i Hulukvarn hundsportarena i Jönköping.   

  

Hoppas vi kan locka flera och är ni intresserade  

kontakta Josefin Abel eller Evelina Merkert. 

 

 

 



 

 

 
MÅNADENS MEDLEMMAR 

Jag heter Hanna Jakobsson jag är 39 år, bor med min 

sambo Henrik och vår dotter Edith på en liten gård 

utanför Skede. 

Vi har tre hundar i familjen. En kleiner münsterländer 

som heter Alice och är 9 år. Hon jagar hare, räv och 

klövvilt.  

Vi har även labradoren Maggan som är 2 år, nytillskottet 

i familjen är vår jaktlabrador som heter Ättan som 

flyttade hem till oss 4 sep och som vi tänkt träna och 

tävla med i bruks men även jaktapportering. 

Jag och Maggan tränar lite allt möjligt men mestadels 

lydnad. Vi tränar även viltspår och Maggan gjorde ett 

anlagsprov i slutet av augusti vilket gick kanon. Vi har 

även provat bruks och har fastnat för sök som vi vill träna mer i framtiden. Vi har nyligen gått en kurs i 

jaktapportering vilket vi också tycker är roligt.  Hoppas vi syns på klubben! 

__________________________________________________________________________________ 

Jag heter Jessica Sällqvist och det här är jag och min hund 

Nikon.  

Jag har alltid trott att jag är en person med stor hund. Min förra 

hund var en underbar Golden Retriever. Stor, mörk, vacker och 

klok. Det var 13 år sedan. Anledningen till att vi inte har 

skaffat hund sedan dess beror just på att jag tänkt STOR hund. 

En stor hund som behöver hela bagagen, mycket motion, 

mycket pälsvård och som inte får rum i husbilen. Vändningen 

kom när jag insåg att jag var näst intill taskig mot barnen om 

jag inte lät dem få ha en egen hund någon gång under deras 

uppväxt. Jag själv har ju växt upp med flera olika hundar. 

Gråhund, Jämthund, Schäfer och så lite otippat en Tibetansk 

spaniel (det var mamma som valde).  

Så in kom vår lilla Nikon i augusti förra året. En blandras 

mellan Lhasa Apso och Dvärgpudel och inte ens är 30 cm hög. 

Det blev väldigt bra för oss.  

Nikon och jag har gått på valpkurs, fortsättningskurs och en omgång rallylydnad. I juni ställde vi upp i 

vår första tävling och fick två bra rundor, varav en var kvalificerande. I oktober är det dags för nästa 

tävling, återigen på hemmaplan.   

Njudungs BK/ 
Anna-Karin 



 

 

 

                             MÅNADSBREV      -       DECEMBER 

Styrelsen vill med detta månadsblad önska alla medlemmar och hundar en 

Underbar Jul och ett Gott Nytt År. 
VAD HÄNDER UNDER DECEMBER? 
 

• Adventsfika bjuder vi på den 14/12 kl. 18.30 i samband med Medlemsmöte. 

• Vi planerar för en träningsträff med korv på klubben den 2/1, mer info kommer på 
facebook eller i nästa månadsblad.  

• Budgetmöte den 5/12, så innan dess måste alla budgetar vara klara tänk även på att 
verksamhetsplan och årsberättelse ska skickas till Hannah sekr@njudungsbk.se 

 
RAPPORT FRÅN SEKTORERNA 
  

Trivsel/förvaltning 
• Tänk på att sopa av trappan in till stugan om ni åker ut om det har kommit snö. Då slipper 

vi trampa ner det och det blir halt. Dessutom ser det ut som vi är där, så vi slipper oväntat 
besök. 

• Trivsel har jul pyntat stugan. 
• Vi söker intresserade till Förvaltnings-sektorn, är ni intresserade kontakta Johan för mer 

info. Man blir inte aktiv i sektorn men kan hjälpa till att skota snö eller klippa gräset 
• Vi kommer börja måla om inne i klubbstugan efter jul så boka inget under helgerna 15-

16/1, 22-23/1 och 29-30/1 utan kom ut de dagar du kan och hjälp till.  
Utomhus blir till våren. 

 
Utställning 

• Vi söker intresserade till denna sektor, vi hade en träff den 24/11 så nu är vi 6st i sektorn 
och många som hjälper till före, under och efter utställningen vilket är fantastiskt. 

• Vi börjar planera för utställningen 2022 
• Utställningssektorn önskar alla ett gott slut och ett gott nytt år och lycka till alla som ska 

till My Dog 6-9 januari 2022 
 

Tävling 
• Rally- och Lydnadstävlingar till 2022 är inrapporterade till SBK  
• Tävlingstavlorna börjar fyllas på, vet du med dig att Anna-Karin Hardebrink inte fått din 

bild på dig och din hund skicka en bild och fullständigt namn på hunden, tilltalsnamn och 
vad ni tävlar i för klasser och gjort för tester. Skriv allt ni gör, det går att fylla på med fler 
provtyper. Maila till cockweiler@gmail.com 
 

UBS 
• Vi planerar för kursverksamheten 2022. Till våren blir det mycket kul. 



 

 
 
 

 
HUNDGODIS HUNDKEX 
 

 750g Grov rågsikt 
 250g Grovmald leverpastej (typ den danska) 
 50g jäst 
 2 msk vetemjöl 
 4 dl mjölk 

1 tärning ox buljong + vatten att doppa kexen i innan gräddning 
 
1. Värm mjölken 
2.  Smula ner jästen och leverpastejen och rör till en jämn smet 
3. Blanda rågsikt och vetemjöl och häll sedan i mjölkblandningen, arbeta ihop degen till en 

jämn smet (kan vara ganska kladdig) 
4. Ställ undan för jäsning i 6 timmar 
5. Häll ut degen på mjölat bakbord (rågmjöl), rulla till korvar (tjocklek ungefär som en 

tuschpenna). Skär dem i ca 10cm långa bitar. Vill man hellre ha runda kakformade så gör 
man det. 

6. Dopp bitarna i den kalla ox fonden och lägg på bakplåtklädd plåt 
7. Sätt ungen på 175° och grädda mitt i ugnen i ca 60-70 minuter. 
8. Stäng av ugnen och låt kexen svalna i ugnen tills de är kalla.  
 

 
HUNDKEX VETEFRIA 
 

 7-8dl korn eller rågmjöl (ca 400g =7,5dl) 
2,5dl majsmjöl 
2,5dl havregryn 
3,5dl varm ox buljong 
0,5dl matolja 
2 ägg 
2,5dl riven ost 

 
 1. Blanda havregryn och olja, häll över den varma buljongen. Låt stå och svälla ca 10min 
 2. Blanda i övriga ingredienser och arbeta ihop till en deg.  

3. Kavla ut till en ca 1cm tjock platta på mjölat bakbord. 
 4. Ta ut kakor med ett mått (jag använde ett snapsglas) och lägg dem på en smord plåt 
 5. Grädda i ca 1 timme i 150°, stäng av ungen och låt dem kallna i ugnen. 

 

 

Julgodis till din bästa vän! 



 

 

 

 

BILDER PÅ NÅGRA AV VÅRA TÄVLINGSEKIPAGE I LYDNAD OCH BRUKS 
 

   
  Anna Lantz Bengtsson med Fixxa  Josefin Abel med Panda  
 

        
 Evelina Merkert med Axa  Stefan Lindell med Totte 
 
 

Det kommer på fler, ska bara få dem på kort! 



 

 
 

RESULTAT FRÅN RALLYTÄVLINGEN 9 OKTOBER 

Nybörjarklass A domare Pia Sävner 
1.   Sobelkustens Imprezzive Izadora, Izzie, Moa Gunnebrant, Oskarshamns BK  93.0 

2.   Duritzans Harley-davidson, HD, Carla Canham, Växjö BK    89.0 

3.   Gullängens Isac, Isac, Linda Andersson, JRK     88.0 

7.   Bohusklippans Wildcard, Ville, Anna Södergren, Njudungs BK (Vetlanda)   83.0 

9.   Jämtesjöns Maja Av Doris, Maja, Frida Samefors, Njudungs BK (Vetlanda)   80.0 

14 Simsalas Nils Holgersson, Nisse, Maria Ehrenberg, Njudungs BK (Vetlanda)  69.0 

16. Bernerkvarnens Arabella-Figg, Gunilla, Karin Andersson, Njudungs BK (Vetlanda)  64.0 

19. Nikon, Jessica Sällqvist, Njudungs BK (Vetlanda)    61.0 

20. Miniwolfs Fondue, Fonda, Berit Hälleljung, Njudungs BK (Vetlanda)   58.0 

23. Cinta Abadi´s Flashing Pearl, Lucy, Alexandra Fridell, Njudungs BK (Vetlanda)  34.0 

 

Nybörjarklass B domare Ewa Friis-Hansen 
1. Sobelkustens Imprezzive Izadora, Izzie, Moa Gunnebrant, Oskarshamns BK   100.0 

2. Duritzans Harley-davidson, HD, Carla Canham, Växjö BK    95.0 

3. Alex´ Azton, Azton, Maria Jämtenstål, Alvesta Hundklubb    94.0 

3. Bernerkvarnens Arabella-Figg, Gunilla, Karin Andersson, Njudungs BK (Vetlanda)  94.0 

7.  Jämtesjöns Maja Av Doris, Maja, Frida Samefors, Njudungs BK (Vetlanda)   89.0 

11. Bohusklippans Wildcard, Ville, Anna Södergren, Njudungs BK (Vetlanda)   76.0 

12. Nikon, Jessica Sällqvist, Njudungs BK (Vetlanda)    74.0 

14. Miniwolfs Fondue, Fonda, Berit Hälleljung, Njudungs BK (Vetlanda)   71.0 

14. Simsalas Nils Holgersson, Nisse, Maria Ehrenberg, Njudungs BK (Vetlanda)  71.0 

23. Cinta Abadi´s Flashing Pearl, Lucy, Alexandra Fridell, Njudungs BK (Vetlanda)  25.0 

 



 

 

 

Avancerad A Pia Sävner  

1.   Smulan, Moa Gunnebrant, Oskarshamns BK     90.0 

2.   Caci´s Born To Be Miss Divine, Nellie, Lars-Peter Rylander, Hultsfred BHK  88.0 

3.  Evallens Black & Tan Ink, Ink, Linn Jonsson, Njudungs BK (Vetlanda)   87.0

  Angidi´s Crucez Mors Af Weapond, Cindy, Angela Ardelean, Njudungs BK (Vetlanda)  Disk. 

 
 

Avancerad B Eva Friis-Hansen 

1.  Evallens Black & Tan Ink, Ink, Linn Jonsson, Njudungs BK (Vetlanda)   99.0 

2.  Caci´s Born To Be Miss Divine, Nellie, Lars-Peter Rylander, Hultsfred BHK  98.0 

3.  Tonedo´s Famous Onyx, Nyx, Hannah Eklundh, Oskarshamns BK   97.0 

14  Angidi´s Crucez Mors Af Weapond, Cindy, Angela Ardelean, Njudungs BK (Vetlanda)  61.0 

 
 



 

 

 

ALLMÄNLYDNADS 
KURSEN ÄR AVSLUTAD 

Josefin Abel har haft en allmänlydnadskurs 

och de fastnade på bild tillslut. 

 

 

 

 

 
PYSSELKVÄLL DEN 28/10 

Så roligt vi hade, sju stycken blev vi denna 

kväll. Vi klippte fleecefiltar i remsor och 

började sedan fläta kamptrasor. Angela 

hade symaskinen med sig och sydde kamp 

rullar i jeanstyg, hon kan även sy text. Så 

efter 3 timmar var vi tvungna att sluta 

eftersom det var jobbardag dagen efter. 

Men detta kommer vi göra om efter nyår, så 

är ni nyfikna så passa på att kom ut. Vi gör 

priser till klubben och leksaker till kurser, 

men vi får även ta hem till våra egna vovvar.  

 



 

 

 

MEDLEMSFESTEN DEN 13 NOVEMBER  

Vi var 15st glada och förväntansfulla hundägare som kom till klubbstugan denna kväll, alla hade 

nappat på temat att ha med eller på sig något som påminde om deras hundras. Allt från fjärilar 

till stenrös, blandades med fårull och fina kläder med olika raser på. 

Kvällen började med välkomstdrink och lite mingel, sen hittade alla sina platser och man började 

läsa lite i frågebladet som låg på borden. Högt i tak, samtalen och skratten ekade. 

Maten hade vi tagit ifrån Maxi, så en personlig tallrik med antigen fläskfilé, vegetariansk eller 

säsong stod på matlistan. Lagom till efterrätten som var banoffpaj i glass gled en av våra 

pristagare in och prisutdelningen kunde starta. 

 

 

Priserna för 2020 års olika Barometrar blev följande, bilder kommer): 

Bruks:   Rallylydnad:   Lydnad:  Agility: 

1. Håkan & Donut 1. Lotta & Lyra 1. Anette & Chessie 1. Lotta & Wilma 

2. Hannah & Thea 2. Anette & Hallon 

3. Frida & Maja 3. Hannah & Thea 



 

       

MÅNADENS MEDLEMMAR 

Mitt namn är Anna Bengtsson Lantz och jag har varit medlem i 

Njudungs BK i ca 10 år. 

Jag bor i Farstorp utanför Vetlanda med min man och två söner. 

Jag är uppvuxen med hundar men då mest jakt hundar. Min första egna 

hund var en omplacering.  En 11 mån Golden hane Pluto. 

Efter många års kämpande med honom då lydnad och tävla var det som 

jag fastnade för och det var inte det som Pluto 

ville göra. Så bestämde jag mig för att skaffa 

mig en bruks ras och då fastnade jag för 

rottweiler. 

Så under mina år på Njudungs BK har jag 

haft 2st rottweiler. Min första rottis Qvintåsgården Bao körde jag lydnad och 

sen testade vi bruks spår och där är jag fast. Älskar det verkligen. 

Qvintåsgården Bao körde jag till godkänd i högre spår. 

Med min nuvarande rottis Qvintåsgården Fixxa som är 3 år har vi precis 

blivit uppflyttade till lägre spår. Med henne har jag också planen att köra lite 

Igp eller bsl till våren 2022.   -  R.I.P. Qvintåsgården Fixxa. 

 

Hej  

Stefan heter jag och har två Schäfrar, min äldsta som är 9 

år heter Essie (tik).  

Hon lever som glad pensionär halvtid hos min dotter. Vi 

har gått många kurser tillsammans och pysslat mycket 

med specialsök. 

Min andra Schäfer är Totte, 2 år, som jag just nu 

hårdtränar inom brukset. Vi ska ut och tävla i appellspår 

nu i det närmaste och längre fram är planen att tävla i 

svenskskydd. 

Vi står i kö till att utbilda oss inom patrull, men det blir 

nog till våren tidigast. 

Som inte det räckte så är han ibland utlånad till en nära 

släkting som kör agility med stor framgång. 

Det blir mycket hundträning, men det är ju så kul när man 

hittar samarbetet med vovven. 

Vi ses på klubben! 

Njudungs BK/ 
Anna-Karin 


