
 

 

 

                             MÅNADSBREV      -       MARS 

 

SENASTE NYTT 

Äntligen har vi kommit ur restriktionerna, MEN det betyder inte att allt är som vanligt.  

Vi håller avstånd och kommer inte till klubben om vi är sjuka eller har symptom. 

 

VAD HÄNDER UNDER MARS? 

Förhoppningsvis kommer våren! 

Kurser startar så sakta, vi kör specialsökskurs på söndagar mellan 14.00–16.15 

 

Friträning på tisdagar, tänk på att visa hänsyn och träna ute på planen och inte framför stugan precis. 

Det kan förekomma skott på tisdagarna, men det säger man till i god tid innan man skjuter. 

MEDLEMSMÖTEN 

 12 april   kl. 18.30 

 7 juni   kl. 18.30 

 

RAPPORT FRÅN SEKTORERNA 

  

Trivsel/förvaltning 

Förvaltning: Johan håller på att sätta ihop ett schema för sommarens gräsklippning, så 

vill du stå med hör av dig till Johan. 

Städdag kommer det bli i under april, datum kommer i nästa blad och på facebook. 

 

Trivsel: Vi hade en pysseldag den 24/2 då vi gjorde priser till tävlingar och utställningen 

bland annat. Det är så roligt att träffas och pyssla så tveka inte nästa gång utan kom ut 

och hjälp till. 

 

Utställning 

 Här pågår arbetet inför höstens utställning, priser tar vi med glädje emot.  

 

Tävling 

 Vi planerar en tävling i höst. 

 Vi behöver även bli fler i denna sektor, så har du lite intresse och skulle vilja hjälpa till 

att få igång tävlingsverksamheten i lydnad och bruks så tveka inte utan kom ut. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

UBS 

 Valpkurs kommer Malin Isaksson hålla i. 

 Regina Laakso ska ha en Fortsättningskurs 

Diana Bergqvist kör hårt och börjar med en Allmänlydnadskurs & efter den är slut kör 

hon en lydnad/bruks kurs för oss som vill tävla. 

 Rallylydnad nybörjare kommer som vanligt våra stjärnor Lotta Malmvärn & Anette  

Johansson köra under våren. 

  

En beställningslista på klubbjackor kommer under våren. Diana håller i detta. Är ni 

osäkra på storlek så kontakta henne så ser hon till att ni får prova olika storlekar som 

redan finns på klubben. 

 

PR 

Vi letar alltid nya sponsorer så hjälp oss gärna med tips och idéer.  

Någon som känner någon inom korvbranschen kanske?  

 

 Rallylydnad 

     Här satsar vi stor med 4 tävlingar under året, 2 på våren och 2 på hösten. 

 Vi har nu en färdig sekreterare på klubben i Hannah Lager. Vi kommer examinera två till 

under försommaren, Anna-Karin Hardebrink och Rebecca Hallberg. 

 

 MH 

     Nu kommer vi gå igång ordentligt med förberedelserna inför MH start. 

 Vi kommer ha en städdag på MH-banan den 20/3. Alla som vill är välkomna, medan ni 

hjälper till kan ni lära er mer om MH. Vi kommer bjuda på korv. 

 

 Figurantutbildning har vi den 26-27/3 ute på NBK, här behöver vi hjälp båda dagarna i 

köket, lunch och fika. Är man lite sugen på att lära sig ännu mer om MH så kan man ju 

tjuvlyssna i dagarna två. 

 

 En M1:s kommer troligen hållas den 25/3 på klubben eller digitalt någon dag innan, detta 

är inte helt bestämt. 

 (M1 är en förberedande föreläsning inför MH-figurant utbildningen) 

 

Allmänt 

    Parkour: vi kommer försöka få hem flis till en del av banan, detta kommer komma i en 

stor hög som vi behöver ha hjälp med att räfsa ut. Vi kommer skriva på facebook om när 

detta blir verklighet. 

 

    Specialsök/nosework: Vi kommer göra gömmor på parkour banan, tänk på att om ni 

sätter upp gömmor att ni plockar bort allt efter er, så vi slipper förstöra för nästa som vill 

träna. 

      



 

 

 

 

BILDER FRÅN ÅRSMÖTET 202-02-13 

 

Vi vill alla tacka dessa bägge stjärnor för allt 

arbete de gjort för klubben under åren. 

 

Silvana Carlén som varit delaktig i styrelsen i 

omgångar genom åren, men avslutar nu som 

kassör vilket hon varit från 2018. 

 

Gun Dominique har varit ledamot i styrelsen, 

nu tar hon över pysselplaneringen på klubben. 

 

 

 

 

 

Sekreterare Hannah Lager ser liksom 

årsmötesordförande Tobias den Braver 

väldigt engagerade ut. En bild kan ljuga!! 

 

Annars var vi ett välfyllt årsmöte med 26st 

röstberättigade, här var vi förutom ovan 

nämnda Orwar, Tomas, Christina, Gun & 

Ewa. 

 

 

 

Följs av Gunnel (nya kassören), Linn, Johan, 

Regina, Caisa, Josefin, Evelina, Louise, 

Helene, Anna, Anette, Lotta, Håkan, Silvan & 

Anita 

 

Utanför bild finns AnnaKarin, Jessica, och 

Malin, Diana med Love, bakom kameran 

Anna-Karin 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BILDER PÅ VÅRA BAROMETERVINNARE 

   

Bruksbarometern 2021 

 

1. Håkan Lindberg med Donut 

     2 tävlingar och 9 poäng 

 

2. Anna Bengtsson Lantz med Fixxa 

     1 tävling och 3 poäng 

 

 

 

 

   

 

Lydnadsbarometern 2021 

Då har lydnadsbarometern full prispall 

1. Anna Bengtson Lantz med Fixxa 

    3 tävlingar och 9 poäng. 

2. Josefin Abel med Panda 

    2 tävlingar och 3 poäng 

3. Evelina Merkert med Axa 

    2 tävlingar och 3 poäng 

(Varför de fick olika placeringar beror på totalpoängen på 

tävlingarna) 

Rallylydnads Barometern 2021 

Alltid lika spännande att se vem av dessa två som 

vinner för varje år, det är jämnt mellan dem. 

1. Lotta Malmvärn med Lyra 

    3 tävlingar och 24 poäng 

2. Anette Johansson med Chessie 

    4 tävlingar och 24 poäng 

3. Anette Johansson med Hallon 

    2 tävlingar och 16 poäng 

 

Sammanlagt har vi under 2021 haft 10st som anmält resultat till Rallylydnadsbarometern,  

vilket är fantastiskt roligt 



 

 

 

MÅNADENS MEDLEMMAR 

Mitt namn är Gunnel Hardebrink och jag är föreningens nya kassör. Som 

namnet kanske skvallrar om är jag släkt med Anna-Karin som är min 

systerdotter.  

Jag har arbetar som redovisningskonsult sedan många år tillbaka. Bor på 

landet utanför Hult med min man Roger, har tre utflugna barn och fem 

barnbarn. 

Jag var medlem i Njudungs BK i slutet av 1980-talet då jag blev med Amigo, 

en Vorster, bror till Anna-Karins Argos som min syster tävlade med.  

Efter honom kom en Petit basset griffon vendéen som 

fick namnet Felix.  

Några år efter det kom rasen i mitt liv in i just mitt liv, en liten Westie med 

namnet Hugo. En tuff liten kille som trots stora hudproblem blev 14 år. Nästa 

Westie kom till mig 2008, Sune, en fantastisk hund med stort hjärta, han 

somnade in 2019.  

Numera har min man och jag en strävhårig normal tax "Otto" som ska bli 

jakthund men om allt går som jag vill så kommer det åter en liten vit sork till 

familjen om några år. 

  

 

 

Hej! 

Jag heter Caisa, är 27 år och bor en bit utanför Ekenässjön i 

ett litet hus på landet.  

 

Från barnsben var min följeslagare en Cairnterrier som både 

vara ett bra stöd när jag lärde mig att gå och ett fint sällskap 

att sova med. Hundar har alltid funnits nära men 2020 var 

det dags att skaffa min alldeles egna. Det blev en Australian 

Kelpie som heter Lotus.  

 

Lotus och jag lägger mycket spår, tränar nosework och har 

nyligen börjat med drag.  

Att träna hund är nytt för mig men är tacksam över det 

härliga välkomnandet och kunskaperna jag fått hittills på 

klubben.  

 

Att vara ute i naturen eller sitta framför en öppen eld med 

nära och kära är det bästa jag vet. Och givetvis att träna hund! 

 

Är nyinvald i valberedningen på Njudungs BK, vilket ska bli ett spännande uppdrag. 

 

Vi ses! 
 

Njudungs BK/ 

Anna-Karin 


