
 

 

 

                             MÅNADSBREV      -       APRIL 

 

SENASTE NYTT 

  

Anna-Karin och Josefin var på årsmötet för SBK Småland den 20/3 där de bland annat 

tog upp att vi behöver alla hjälpas åt så vi blir fler utbildade och tävlande speciellt i 

brukset som mer eller mindre håller på att dö ut. Vi fick frågan av Vetlanda och Sävsjö 

BK om vi inte kan samarbeta och hjälpas åt så vi kan hålla prisvärda tävlingar. Blir en 

arbetsgrupp för detta om vi tar beslut att gå vidare med detta efter medlemsmötet. 

Behöver intresserade iså fall så tänk till. 

  
 

Vi hade årets första styrelsemöte med den nya styrelsen den 22/3. 

 

Tävlingssäsongen börjar ta fart, lycka till alla som ska ut och tävla och var rädda om er. 

Påsken närmar sig med långledighet för många, passa på att njuta av vårsolen. 

I slutet av maj hoppas vi kunna genomföra en Hundens dag på klubben, där man får testa 

på olika grenar och tävla i godissök, parkour, balans, hoopers, agility och mer där till. 

 

En liten påminnelse om att agilityplanen är en tränings- och tävlingsbana INTE en 

rastgård. Ni får naturligtvis gå in och släppa era hundar där men vi i styrelsen ser det som 

en självklarhet att man plockar upp efter sin hund! Det är inte roligt om hundarna 

markerar på hindren, då det kan störa i skarpt läge. Vi har naturligtvis koll på våra 

hundars avlämningar även på vanliga appellplanen också! 

 

 

VAD HÄNDER UNDER APRIL? 

   

Medlemsmöte den 12 april kl. 18.30. Alla medlemmar är välkomna denna kväll. 

Kurser går i gång på allvar! 

 

Glöm inte att anmäla er till rallytävlingarna i maj och juni på klubben 

 



 

 

 

MEDLEMSMÖTEN 

 7 juni kl. 18.30 

RAPPORT FRÅN SEKTORERNA 

  

Utställning 

 Har ett möte den 6/4 kl. 18.00 på klubben, OBS! vi kommer vara i sekretariatet. 

Distriktet är på klubben denna kväll. 

 

Trivsel/förvaltning 

Vi hade möte den 8/3. Trivselgruppen bestämde att storstäda stugan den 9/4 kl. 11.00 och 

plockar då ner i ”hallen” inför målning. Vi behöver även göra följande: rensa bort 

nerblåsta grenar mm, ogräsbekämpning på grusgången, kantklippa, riva upp 

telefonstolparna från marken. Klubben bjuder på korv! 

Vi behöver minst en kärra! Anmäl er på evenemanget på facebook så vi vet hur mycket 

korv vi behöver mm!! 

 

UBS 

 Under året kommer vi testa lite ny uppdelning för UBS, vi kommer inte vara en sektor 

med några som ”bestämmer” from 2023 utan vi hoppas det ska fungera med att alla 

instruktörer samlas och beslutar upplägg mm tillsammans. Som vi gjorde för länge sedan. 

Vi hade ett möte om detta den 27/2 och alla var positiva. Vi kommer ha stående möten 

där vi tittar över behovet för kurserna vår och höst, och lägger budget för nästkommande 

år. Vi tror på detta! 

 

Tävling 

 Jobbar vidare inför tävlingen i september 

 

PR 

 Jobbar på att försöka bli sponsrade med korv och bröd. 

 

MH 

 Har påbörjat sin utbildning den 27/3, det blev 4st som går utbildningen, då det kom sena 

avhopp tyvärr. Så är du intresserad så kontakta Linn. 

 

Allmänt 

 Parkour, NW/Specialsök: Fixardag på parkour banan är satt till 24/4 då vi kommer fixa 

lite nya hinder göra gömmor till NW mm. Planera inför en prova på dag i maj.  

Anmäl er på evenemanget på facebook, alla är välkomna, ny som gammal.  



 

 

 

 

BILD PÅ ÅRETS FÖRSTA KURS  

Specialsök med Anna-Karin Hardebrink som instruktör och Berit Hälleljung som hjälpis. 

Janet med Cliff, Johan med Jöns, Caisa med Lotus,  

Anna med Kenja, Anna-Karin med Atlas, Kurt med Lisa,  

Tobias med Daisy och Anna med Loppan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi kommer återuppta träningsgruppen i specialsök och nosework på klubben och hoppas att även 

förra årets kursdeltagare vill komma och träna med oss. Vi kommer satsa mot tävling så lite 

förkunskaper krävs. Håll koll på vår facebook grupp och meddelande på facebook. 

Är man intresserad att lära sig om detta ämne så kommer en nybörjarkurs igen till våren 2023. 

 

 



 

 

 

 

TIPS PÅ EGENGJORT HUNDGODIS NU TILL SÄSONGEN 

  

Torkad blodpudding 

Brukar vara uppskattat, men tänk på att blodpudding innehåller socker! 

 

1.  Sätt ungen på 125°C 

2. Skär blodpuddingen i lagom stora bitar. 

3. Lägg bitarna på en plåt med bakplåtspapper. 

4. Torka bitarna i ugnen, ca 2 timmar. Torktiden varierar beroende på bitarnas storlek. 

5. När de nästan torkat, stäng av ugnsvärmen och låt dem stå över natten. Låt ugnsluckan stå på 

glänt för att vädra ut ev. fukt. 

 

Går även att torka i mikron 

1. Skär blodpuddingen i skivor och lägg dem på hushållspapper. 

2. Tillaga i mikron, ca 4minuter och skär sedan i lagom stora bitar. 

   

Torkad lever 
Lever torkas på samma sätt som blodpudding men torktiden är längre. Den kan ev. kokas ett par 

minuter först, vilket gör den mer lätthanterlig och så flyter den inte ut lika lätt. 

 Köper du en ungnötslever på ca 1kg, lägg den okokt i en långpanna i 100°C i ca 45 min. 

 Därefter plockar du ut den och skär den i lagom tjocka skivor, sen läggs den tillbaka på plåten 

och låter den stå i ugnen ytterligare ca 30min. skär den sedan i valfria bitar (ca1 x 1 cm) 

 Då blir den lite mjuk men ändå lätthanterlig, förvara den i portionsförpackningar i frysen. 

Leverpannkaka 

 6 ägg 

 500g ungnötslever 

 Rågmjöl efter behov. 

 

1. Mixa levern, rör ut äggen och blanda i mjöl, lite i taget tills blandningen blir ganska fast. 

2. Bred ut degen i en form klädd med bakplåtspapper. Degen bör vara ca 1cm tjock. 

3. Grädda i ugn, 175°C ca 20-25 min. 

4. Låt svalna och skär i småbitar 

 

 Kan förvaras i kyl några dagar, annars frysen. 

 



 

 

MÅNADENS MEDLEMMAR 

Hej 

Jag heter Lotta Furuskog och har under hösten 2021 varit med på en valpkurs på Njudungs 

Brukshundklubb. Meningen är väl att jag nu under våren också ska vara med i någon form av 

fortsättningskurs. Jag blev kontaktad av klubbens ordförande Anna-Karin, som ville att jag skulle 

skriva lite om mitt liv med hund. 

Jag och min familj skaffade hund i början av 80-talet. Min man var jägare och det blev av naturliga 

skäl en tax som hette Bamse. 

Bara något år senare tog vi oss an uppgiften att vara fodervärd för en schäfertik som hette Bimba och 

som kom från Statens hundskola i Sollefteå. Tyvärr höll hon inte måttet, inte ens som en familjehund. 

1985 köpte familjen en Flat Coated Retriever som hette Donny och det var väl då vårt engagemang i 

Njudungs BK tog fart. 

Klubben var alldeles nystartad och det blev många timmars arbete i Skede. Vi renoverade det gamla 

omklädningsrummet som idag är klubbhus och vi byggde de andra byggnaderna på området. 

Min man Lasse, blev först kassör och sedan ordförande för Njudungs BK. 

Jag hoppade in och var lite hjälpinstruktör i den mån det behövdes, men för de som kommer ihåg mig 

från den tiden förknippar mig nog mest med marktjänst i klubbstugan. Kaffekokning, bakning och 

städning var min uppgift. Nog så viktig uppgift i en klubbs verksamhet. 

Runt 1990 startade vi upp med utställningar i klubbens regi. Den blev genast väldigt populär bland 

hundfolk och vi fick utställare från nästan hela södra Sverige. 

1990 utbildade jag mig som ringsekreterare och blev 

omgående engagerad som detta i Småland Ölands 

kennelklubb. 

1995 var det dags för ny hund igen. Denna gång blev det en 

Bordercollie som hette Dex. En fantastisk hund som min man 

tävlade med. Med lite skryt var han lydnadschampion när han 

var 16 månader. 

Efter Dex tid på jorden, gjorde vi ett långt uppehåll i 

hundlivet. Jag höll fortfarande på med att vara ringsekreterare 

då och då och man släppte väl aldrig tanken på att skaffa 

hund igen. 

2017 jobbade jag som ringsekreterare på Njudungs BK:s 

utställning. In i ringen kom ett par valpar som fick mig att bli 

helt förälskad. Det var små söta Norfolkterriervalpar från 

April Stars kennel i Ramkvilla. Den dagen började jag 

försöka övertala min man om att jag gärna skulle vilja har en 

sådan. Det gick några år, men till sist mjuknade han och den 

25 juli 2021 åkte vi till Ramkvilla och hämtade hem vår lilla valp Stina. 

Njudungs Brukshundklubb har alltid varit en välskött klubb och jag har alltid trivts med både 

människor, engagemang och platsen. Under en period i mitt liv kändes det som mitt andra hem. För 

detta fick jag också Svenska Brukshundklubbens förtjänsttecken i guld. 

 

Vi ses på klubben      Njudungs BK/ 

Lotta Furuskog     Anna-Karin 


