
 

 

 

                             MÅNADSBREV      -       FEBRUARI 

 

SENASTE NYTT 

Det ser ut som om restriktionerna kommer lätta från och med 9 februari så nu håller vi tummarna att 

det blir ett normalt år. 

 

 

VAD HÄNDER UNDER FEBRUARI? 

 Vi kommer ha ett årsmöte 

 Specialsöks kursen startar 

 

MEDLEMSMÖTEN 

Årsmöte 13 februari kl. 15.00 

12 april kl.18.30  

7 juni kl.18.30 

 

RAPPORT FRÅN SEKTORERNA 

  

Trivsel/förvaltning 

Vi har målat om lektionssalen i klubbstugan, korten är inte uppe ännu men de kommer. 

Ska bara ha lite lister. Lampor kommer också snart upp.  

Pysselkväll kommer vi ha inom kort håll koll på facebook om datum och tid. 

   
Utställning 

Vi arbetar med att hitta en domare till, men har några på förlag. 

 

Tävling 

Vi har skickat in för lydnadstävling. 

MH utbildningen startar inom kort sen blir det MH på klubben. 

 

UBS 

Kurserna ligger i startgroparna alla är fulla. 

Det blir valp, fortsättning, nybörjare, allmän, specialsök och lydnad/bruks bland annat.  



 

 

HUNDGODIS 

Tonfiskkex 

 1 burk tonfisk i olja 

 2 ägg 

 2 dl majsmjöl 

 1 dl vetemjöl 

 1 msk raps- eller majsolja 

Sätt ugnen på 200 grader. Blanda alla ingredienser utom oljan till en deg. Kavla ut degen och  

tryck ut kexen med pepparkaksformar. Lägg kexen på en plåt med bakplåtspapper och pensla 

över oljan. Grädda i mitten av ugnen i ca 15 minuter. 

 

Torkade kycklinghjärtan 

 200 gram kycklinghjärtan 

Dela alla hjärtan i två bitar och torka i ugnen på 100-200 grader i några timmar. Ta bort 

vätskan som blir under torkningen och fortsätt att ha dom i ugnen ett par timmar till hela 

torkningsprocessen är klar. Det tar ca fyra timmar eller tills du ser att bitarna är bruna och 

hårda. Lägg dem sedan på ett hushållspapper i ett durkslag för att dra ut resterande vätska och 

förvara i öppen burk. Nyttigt, gott och kladdfritt godis! 

 



 

 

 

MÅNADENS MEDLEM 

AnnaKarin Holmqvist heter jag. Bor i Korsberga med 

mina 2 Eurasier, Gimli 3 år och valpen Kili, som föddes 

i midsomras.  

Jag är uppvuxen med hund. Mamma hade en Collie när 

hon träffade pappa och han blev min första, allra bästa 

vän. Har sedan alltid funnits en hund i mitt liv. Raserna 

som funnits i familjen är Collie, Berner, Schäfer, Aussie 

och Eurasier.  

När det var dags för min första egna hund -91, föll valet 

på en Berner. Vi gick valpkurs på Häggeberg, 

Jönköpings SBK och sedan blev det fler kurser där. Han 

gillade att jobba och min instruktör peppade mig att 

börja tävla lydnad. Första tävlingen, ja den blev ett 

kapitel för sig. Under inkallningen sprang han förbi mig 

och upp på parkeringen för att kolla om kompisen, en 

Berner och föräldrarna var kvar. Var bara att gå och 

hämta honom och fortsätta. Behöver jag säga att vi åkte 

själva på tävlingar efter detta. Vi fick vårt LP 1 till slut. 

Han drog även Tärnvagnen när vi hade Luciatåg 

på stan tillsammans med en Berner kompis.  

Nästa hund blev en Aussie som blev Tjänstehund 

i hemvärnet och SEUCH.  

Sedan kom Eurasier in i mitt liv men har hunnit 

med en Berner till också. Hunden för mig är först 

och främst en familjemedlem. Fast lite kul måste 

vi ju göra så det blir Rally, special sök och trix, 

parkour, utställning och soffhäng. Jag är skrivare 

i Rally och med i Rallysektorn. Vi ses på 

klubben! AnnaKarin, Gimli och Kili 

 

 

 

 

 

Njudungs BK/ 

Anna-Karin 


