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På omslaget: 

Fartfylld agility, från Öppethus-

dagen 2012.  

Foto: Annika Grönlund 

Klubben finns förstås på Facebook—sök bara 

på Linköpings Brukshundklubb och klicka på 

”gilla”- knappen! 

Linköpings brukshundklubb på nätet 

Håll vår hemsida under bevakning, www.sbklinkoping.com  

Här kan du hitta det mesta som rör klubben. Du vet väl att vi lägger ut 

infobladet i sin helhet på hemsidan med alla foton i färg! 
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Ordföranden har ordet 

Hej, 
Välkomna till ett nytt spännande verksam-
hetsår på Linköpings Brukshundklubb! 
Först och främst vill jag tacka för förtroen-
det att få sitta som ordförande i klubben 
ett år till. Visst är det periodvis mycket jobb 
med detta, men framförallt är det roligt att 
tillsammans med alla aktiva i klubben se till 
att vi har aktiviteter på klubben som attra-
herar våra medlemmar. Det är imponeran-
de att det finns så många personer som är 
villiga att lägga ner tid och engagemang på 
vår klubb, och detta utan ersättning. Och 
alla gör vi det p.g.a. vårt stora gemensam-
ma intresse, hunden! 
 
Känner du att du vill engagera dig i klubben och våra aktiviteter, ta kontakt med oss i styrelsen så 
kan vi hjälpa dig att få kontakt med rätt person. Det finns mycket att göra, både vid något enstaka 
tillfälle som lite mer kontinuerligt. Ju fler som hjälps åt desto mer aktivitet blir det på vår klubb. 
Du kanske har någon idé på något nytt som vi kan göra på klubben? 
 
Även om vintern hängde i länge så har vi hållit på med planeringen av vårens aktiviteter ett tag nu. 
Vårens kurser finns sedan flera veckor tillbaka utlagda på vår hemsida och det har varit stort in-
tresse för de flesta av dom. Några kurser blev fulla väldigt fort, vilket självklart är roligt men det är 
också tråkigt att inte kunna erbjuda kursplatser till alla som vill gå. Ett par kurser har vi lyckats hit-
ta fler instruktörer till så att vi har kunnat dubblera dessa. 
 
I år ska vi äntligen få tillfälle att utbilda flera instruktörer, vilket har varit målet i två år nu. Några 
av våra hjälpinstruktörer går redan en instruktörsutbildning i agility. Jag kommer att gå en utbild-
ning till allmänlydnadslärare med start nu i april, därmed kommer jag att få behörighet att utbilda 
nya instruktörer. Så till hösten kommer vi att kunna påbörja en instruktörsutbildning för de som 
vill bli allmänlydnadsinstruktörer. 
 
Vårens tävlingar närmar sig också, först ut är en lydnadstävling och en appelltävling som går av 
stapeln den 28 april. Titta på hemsidan för information om årets tävlingar. 
Den 28 juli kommer vi för första gången ha en tävling i rallylydnad, vi mjukstartar med en inoffici-
ell tävling för att till hösten förhoppningsvis kunna ha en officiell. Alla som håller på med rally upp-
manas härmed att anmäla sig till den 28/7! Mer info om detta finns i tidningen. 
 
Glöm inte att boka in 1 juni i er din almanacka, då är det nämligen Öppet hus på klubben. Har du 
lust att hjälpa till under denna dag, så hör av er till Ulrika Axelsson. Se mer information om dagen 
på annat ställe i tidningen. 
 
 
Vi ses på klubben! 

Anneli HenrikssonAnneli HenrikssonAnneli HenrikssonAnneli Henriksson 
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Linköpings brukshundklubb 2013 

Styrelsen  

Sektorsammankallande: 

Ordförande  Anneli Henriksson 0709-34 93 05 anneli@idainfront.se 

Vice ordförande Lydia Benson  lydia.benson@gmail.com 

Sekreterare Maud Nilsson 0761-40 02 51 maud.nilsson@kerfi.com 

Kassör Ida Cronebäck 0735-45 90 89 ida.croneback@gmail.com 

Ledamöter Åsa Lund Sundström 0703-33 83 71 isaasa@passagen.se 

 Lise-Lotte Halldén   

 Madeleine Wiström 0736-87 30 90 madeleinearnqvist@hotmail.com 

Suppleanter  
Marie Söderström-  

Lundberg 
0704-92 72 05 dynamic_rehab@hotmail.com 

 Anna Hydén 0707-60 98 97 anna@datall.se    

Tävlingssektorn Leif Nilsson 0768-46 44 00 leif.etoo74@gmail.com 

Tävlingssekreterare Ann Tallberg 0702-65 32 78 ann.tallberg@telia.com 

Utbildningssektorn Sven Komstadius 013-15 35 92 sven.komstadius@bredband.net 

Serveringssektorn Ida Cronebäck 0735-45 90 89 ida.croneback@gmail.com 

RUS-sektorn Anna Eklöf  anna.eklof@liu.se 

Stugsektorn Johanna Boivie 0760-46 84 03 johanna.boivie@stangastaden.se 

TJH-sektorn Andreas Karlsson 0705-66 04 67 Andreas-Karlsson@spray.se 

PR-sektorn Anna Hydén 0707-60 98 97 anna@datall.se    

Linköpings Brukshundklubb 

Ekögård• 585 97 LINKÖPING 

Tel 013–880 26 E-post: info@sbklinkoping.com 

www.sbklinkoping.com 
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MEDLEMSMÖTE – ett möte för Dig. Kom och hör vad som 

är på gång inom klubben, lyft frågor Du tycker är relevanta 

eller bara kom upp och ta en fika i glada vänners lag! 

Årets Medlemsmöten är planerade till:  

Torsdag 16 maj, kl 18:30 

Torsdag 12 september kl 18:30 

Medlemsmötena hålls i klubbstugan. Varmt välkomna! 

Årsmöte lördag 22 februari 2014, Munkkällaren 

STYRELSEMÖTE– styrelsen sammanträder ungefär en gång 

per månad.  Tveka inte att kontakta ordföranden eller nå-

gon annan i styrelsen om du har frågor eller det finns saker 

du tycker styrelsen ska diskutera. Kommande styrelsemö-

ten är planerade till: 

Styrelsemöten kl 18.30 i klubbstugan 

Tisdag 23 april 

Måndag 3 juni 

Onsdag 28 augusti 

Tisdag 15 oktober 

Torsdag 28 november (Budgetmöte)  

Tisdag 14 januari - 2014 
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ORDFÖRANDE ORDFÖRANDE -- ANNELI HENRIKSSON ANNELI HENRIKSSON  
Det här blir mitt tredje år som styrelserepresentant, 
och andra året som ordförande. 

Jag har varit aktiv på klubben sedan 1995 när jag flyt-
tade tillbaka till Linköping efter att ha bott i Stockholm 
en period.  Jag utbildade mig till instruktör 1996, och 
de senaste åren har jag mest hållit tävlingskurser. Jag 
är också utbildad tävlingssekreterare och tävlingsleda-
re (lydnad) och i år ska jag också gå en utbildning till 
lärare, vilket innebär att jag kommer att få behörighet 
att utbilda nya instruktörer. 

Jag har haft hund sedan 1979 då mina föräldrar till slut 
tröttnade på mitt tjat, själv ville jag ha en rottweiler 
men jag fick istället en envis långhårig taxfröken. När 
jag väl fick välja ras ”själv”, så valde min sambo tervu-
eren, och det har vi nu haft sedan 1993. För närvaran-
de har jag en pensionerad 15 årig tik, en 7 årig hane 
och en 1 årig tik hemma, och dessutom har jag en 
aningen intensiv mellanpudelhane på 2 år som älskar 
allt och alla. 

Jag har tävlat mest i spår även om det under de senas-
te åren blivit en del söktävlingar, en och annan lyd-
nadstävling blir det också ibland.  

PRESENTATION AV  

STYRELSEN 2013 

SEKRETERARE SEKRETERARE -- MAUD NILSSON MAUD NILSSON  
Jag heter Maud Nilsson, har varit aktiv i klubben sen 
2006, började med att gå valpkurs med vår border 
collie (BC) Thea, sen blev jag fast. Började träna och 
tävla lydnad med henne. Min man blev också intresse-
rad så vi köpte vår första schäfer Eto´o som han tränar 
och tävlar bruksspår och sök med. Jag tyckte det ver-
kade roligt, så då skaffade jag vår andra BC Wix. Jag 
tränar och tävlar spår med honom. 

Förutom sekreterare är jag även hjälpinstruktör i klub-
ben. 

VICE ORDFÖRANDE VICE ORDFÖRANDE -- LYDIA BENSON LYDIA BENSON 

Jag har en working kelpie vid namn Dingo som jag  

tävlar i agility och lydnad med. Sen har jag även en ung 

border collie vid namn Lyra vars stora passion i nulä-

get  är att springa fort genom livet. Tanken är att även 

hon ska bli agilitystjärna när hon växer till sig. Jag bor 

ute på landet där jag även vallar får med båda  

hundarna.  

Jag tycker att mycket som rör hundträning är roligt. 

Men det jag brinner för är agilityn och jag håller även 

några agilitykurser per år. 

KASSÖR KASSÖR -- IDA CRONEBÄCK  IDA CRONEBÄCK   
Läs hela presentationen om Ida under servingssek-
torn.  
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LEDAMOT ÅSA LUNDLEDAMOT ÅSA LUND--SUNDSTRÖMSUNDSTRÖM  
Jag sitter med i  
styrelsen för tredje året nu.  
Är även ledamot av Tävlingssektorn där mitt ansvars-
område bland annat är  
Lydnadscupen som anordnas vår och höst. Min fyr-
benta följeslagare heter Isa, en 7-årig schäfertik som 
jag kör lite sök med.   

LEDAMOT MADELEINE WISTRÖMLEDAMOT MADELEINE WISTRÖM  
Ledamot i styrelsen och inne på mitt tredje år som 
aktiv i styrelsen. Jag kom i kontakt med klubben för 
snart fyra år sen via en valpkurs och har sedan dess 
gått flera kurser. Bor med min man Dennis ca 2 mil 
utanför Linköping . Tränar mest med fokus på 
bruks med vår hund Wiper. Wiper är en härlig bea-
uceron som blir fyra år i juni (inte längre sådär 
valpstorlek som på bilden…). Det blir förhoppnings-
vis ytterligare en hund i hushållet till sommaren.  

LEDAMOT LISELEDAMOT LISE--LOTTE HALLDÉNLOTTE HALLDÉN  
Mitt namn är Lise-Lotte Halldén och jag är 27 år. Stude-
rar i Linköping där jag bor med min sambo och två hun-
dar, Rocky och Sigge. Rocky är min första hund, en 
blandrashane på 8 år som jag tog över som omplacering 
när han var ett år. Han har lärt mig mycket om livet, och 
massor om hundträning och vi har provat på lite av var-
je. År 2010 började vi satsa mer seriöst på agilityn och 
jag var fast.  
Sigge är familjens friska fläkt, en golden retriever på 
snart 1,5 år, med glimten i ögat och spring i benen. Med 
honom blir det också agility, men även lite lydnad, free-
style och apportering. 
Tidigare har jag suttit med i agilitysektorn, och detta blir 
nu mitt tredje aktiva år på klubben. Dock är  
detta första året som styrelseledamot och jag ser med 
stor förväntan fram mot 2013 och allt vad det har att 
erbjuda vår trevliga klubb!  

SUPPLEANT SUPPLEANT -- MARIE SÖDER- MARIE SÖDER-
STRÖM LUNDBERGSTRÖM LUNDBERG  
Jag har varit aktiv medlem i Lin-
köpings Brukshundklubb i 7 år 
och detta blir mitt andra år i LBK 
styrelse. Tidigare har jag suttit 
med som ledamot i SBK Avel & 
Hälsa där jag ansvarat för Frisk-
vårdsgruppen 09-11. Sitter även 
med i Boxerklubbens  
Hälsokommitte sedan -11. 

Har två underbara hundar Boxer 
"Neo" som är Cert. räddnings-
hund och vi tävlar i spår, sök och 
lydnad och  Jack Russell Zick Zack 
som tävlar i spår.  

SUPPLEANT SUPPLEANT -- ANNA HYDÉN ANNA HYDÉN  

Läs hela presentationen om Anna under  

PR-Sektorn 
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Presentation av sammankallande i sek-

torn: 

Jag heter Anna Hydén och är medlem o ak-

tiv i klubben sedan 6-7 år tillbaka. Sitter 

som sammankallande i PR-sektorn sen 2010 

och gör mitt andra år som suppleant i sty-

relsen.  

Försöker ofta vara funktionär på tävlingar, 

både som spårläggare och numera även i 

som tävlingssekreterare för bruks och lyd-

nad. 

I hushållet finns det två ganska unga hun-

dar, labradoren Polka (1,5 år) och springer 

spaniel Chilli (9 mån).  Labradoren är ”min” 

brukshund som jag tränar spår och sök 

med.  

I höstas blev vi uppflyttade från appellen så 

nu i vår blir det start i lägreklass är det 

tänkt. Förutom bruksgrenarna tränar vi en 

del jaktapportering med målet  att hon ska 

fungera som apportör vid duv– och andjakter hemma, men kanske också start på jaktprov.  

Chilli är makens nya jakthund som ska få debutera i skogarna till hösten när klövviltsjakten drar igång.  

För mig är klubben en glad och trevlig plats för alla, oavsett ålder, hundras och vilken träningsgren man är in-

I PR-sektorn består av Anna Hydén (sannankallande) och Hedvig Boreson. Sektorn 

ansvarar bl a för att det här Infobladet som du just läser når ut till alla medlem-

mar. Tidigare skickades infobladet ut till alla i tryckt version med posten. Numera 

är den huvudsakliga distributionen digital vilket är bra, både för miljön och för 

klubbens kassa.  

Hemsidan är ett annat ansvarsområde och som ni säkert märkt har den fått ett 

nytt utseende under vintern. Vi försöker hålla hemsidan och klubbens facebooksi-

da så uppdaterad och aktiv som möjligt.  

Bidra gärna! Det är bara att ni hör av med idéer och önskemål. Gillar du att jobba 

med information, kanske bild och text osv. Tveka inte utan kontakta sektorn, vi blir 

gärna fler!  

PR-sektorn 
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Tävlingssektorn 

Årets första officiella tävling 
som LBK arrangerar blir den  
29 april i Lydnad klass 1-elit 

samt Apell i spår och sök.  

Vill du kolla närmare hur det 
går till på tävling? Kom som 
åskådare eller ännu bättre in-
syn och upplevelse får du om 
du passar på att vara funktio-
när! Kontakta tävlingssektorn.  

Presentation av sammankallande i 

sektorn: 

Jag heter Leif (Leffan) Nilsson. Jag har 

varit verksam i klubben sedan 2002. 

Jag har en svart schäfer vid namn Etóo 

som jag tränar spår och sök med.  

Jag är inte ny i tävlingssektorn med jag 

gör mitt första år som sammankallande 

i sektorn. Nu under våren går jag till-

sammans med andra i Östgötadistriktet 

en utbildning tävlingsledare för bruks– 

och lydnadstävlingar.  

Kontakta gärna mig om du på något 

sätt vill hjälpa till vid tävlingar under 

året!  

Tävlingssektorn 2013 består av: 

Leif Nilsson, sammankallande 

Anna Jarander representant för Agility 

Monica Erikson, representant Rallylydnad 

Jenny Larsson, representant Rallylydnad 

Jessica Andersson, representant Bruks 

Kurt Johansson, representant Bruks 

Christer Haggren, representant Bruks 

Helene Fogelberg, representant Bruks 

Ann Tallberg, ansvarig Tävlingssekreterarna 

Gunilla Kagg, representant Lydnad 

Åsa Lund Sundström, representant Lydnad 

 

Sektorn är ansvarig för tävlingarna som  

arrangeras under året, dels de officiella  

tävlingarna i bruks-, lydnad– och agillity,  

och dels de inofficiella tävlingarna i lydnad  

(lydnadscupen) och för första gången i klubbens historia 

en inofficiell tävling i rallylydnad.  

Alla tävlingar kräver förstås stor insats av alla funktionä-

rer och hörsamma gärna uppmaningar om att hjälpa till. 

Du kan t ex redan nu kontakta Leffan om du vill vara 

spårläggare på brukstävlingarna. Det är spårtävlingar i 

maj (18-19:e) och i september (14-15:e). Vi hjälper dig 

att ”lära in” ett spår och i samband med det får du bra  

träningsmöjligheter och träningshjälp!  

Intresserad? Hör av dig till Leffan 

(sammankallande i sektorn) på tfn 0768-46 44 00 
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Lydnad: 

• 28 april   Klass 1—Elit 

• 23 maj   Klass 1—2, kväll 

• 28 augusti  Kass 1—2, kväll 

• 29 september Klass 1—Elit 
 

Bruks: 

• 28 april  Sök och spår, akl 

• 18 maj  Spår, lkl-hkl 

• 19 maj  Sök, lkl-ekl 

• 19 maj  Spår, elit 

• 14 sept  Spår, ekl , Sök,   

    lkl-ekl 

• 15 sept  Spår, lkl-hkl   

    Rapport, lkl-ekl 

• 29 sept  Sök och spår, akl 

 

Agility: 

• 25 maj  Ag 1-2, Ho 1-2 

Tävlingsprogram 2013 
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VÅRENS LYDNADSCUP 

Datum för vårens lydnadscup är:  

Tisdagarna 23/4, 7/5, 14/5 & 21/5.  

Tävlingen startar 18.30, med anmälan i klubbstugan från kl 18.00.  

Kostnad: 40 kr per gång 

Tävlingsmässig kommendering i lydnadsklass 1. 

För dig som vill träningstävla eller testa hur det känns att tävla. Du 

bör ej ha startat i lydnadsklass 2. 

 

Varmt välkomna! 

NU TRAPPAR VI UPP RALLYSPORTEN PÅ KLUBBEN 
 
Ni som gått kurs i rallylydnad. Kanske vill ni prova på att tävla? 
Passa på den 28 Juli. Då har Linköpings Brukshundklubb inofficiell rallylydnadstävling i samtliga 
klasser (nybörjarklass, fortsättningsklass, avancerad- och mästarklass). Max 15 ekipage/klass. 
 
Delta gärna i den inofficiella tävlingen den 28/7 som ett ”genrep” inför de stora officiella rally-
tävlingarna med dubbelstarter i Katrineholm veckan efter (3/8). 
Vill du och din hund vara med den 28/7? Anmäl dig då genom att skicka en anmälan till  
tavling@sbklinkoping.com 
Sätt samtidigt in anmälningsavgiften 60:- på tävlingspostgirot 634 17 16-6. 
Sista anmälningsdag är 7/7-13 
Tävlingarna kommer att starta kl 13.00 
De ekipage som kommer från LBK deltar med automatik i kampen om klubbmästare i  
Rallylydnad 2013. 
 
 
 
Vill du utbilda dig till auktoriserad rallyskrivare (den som skriver protokollet på officiella rally-
lydnadstävlingar)? 
 
Anmäl dig då till skrivarutbildningen på Linköpings Brukshundklubb. Den äger rum samma dag 
som ovanstående inofficiella tävling den 28/7. Teoriutbildning på förmiddagen och praktiskt 
skrivande på tävlingen på eftermiddagen. Skrivareleverna ”bakskriver” på eftermiddagens täv-
lingar. För att kunna bli godkänd som skrivare ska man både ha teoriutbildning samt ha skrivit 
protokoll på minst 15 tävlande ekipage. Den 28/7 har du chansen att klara av båda momenten. 
Anmäl dig till skrivarutbildningen via epost till: 
kursanmalan@linkoping.se 
Denna kurs är också öppen för skrivarelever från andra Brukshundklubbar i länet (den egna 
klubben betalar en kursavgift för sin deltagare). Max antal deltagare 8 elever. 

Tävlingssektorn 
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RasUtvecklingsSektorn (RUS) 

Rasutvecklingssektorn består av Anna Eklöf  
(sammankallande), Maria Drangel, Camilla Dahlgren 
och Therese Ringsgård.  
 
Vi planerar att arrangera minst en mentalbeskrivning 
under året, fler om behov finns. Om du är intresse-
rad av att utbilda dig till figurant och på så sätt kunna 
hjälpa till under våra MH:n, så tveka inte att höra av 
er! Det är en väldigt rolig och lärorik utbildning och 
man får chans att se och jobba många olika typer av 
hundar vilket ju alltid är spännande. 

Presentation av sektorsansvrige: 

Jag heter Anna Eklöf, och är nyvald som samman-
kallande i Rasutvecklingssektorn. Det är ett  
nygammalt uppdrag för mig då jag haft samma po-
sition ett flertal gånger tidigare år.  
 
Jag har varit osynlig ett tag då jag och min familj 
flyttade till USA under 2.5 år vilket av naturliga skäl 
gjort att jag inte varit aktiv på klubben. Men det är 
så kul att vara tillbaka! 

Min familj består av man, två tjejer på 8 och 7 år 
samt två hundar. Hundarna är två boxertikar: Nellie 
7 år och Yalla 6 månader. Nellie och jag tävlade 
spår och lydnad innan utlandsflytten, och i USA 
glänste vi i parkerna! Med tidigare boxrar (ja, det är 
enda rasen jag haft) tränade jag lydnad, spår, sök, 
räddning och lite agility. Yalla är en blivande stjärna 
i allt skulle jag ödmjukt tro… 

Mentalbeskrivning hund. För mer information 

om vad det innebär läs gärna på SBKs hemsida: 

www.brukshundklubben.se/hundar/

mentalbeskrivning-mh 
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Utbildningssektorn 

Presentation av sammankallande 

i sektorn: 

Jag heter Sven Komstadius och har 

varit medlem i klubben sedan 

2002. Har för närvarande en lång-

hårig Collie som får betraktas som 

pensionär när det gäller tävlandet. 

Vi har tidigare tävlat lydnad och 

bruks. I väntan på nästa hund får 

det bli lite sök-träning och ibland 

någon aktivitet på appellplanen. 

I utbildningssektorn har jag suttit 

sedan 2006 och som sammankal-

lande sedan 2007. Det har varit 

inspirerande att följa hur klubbens utbildningsverksamhet har utvecklats under den här tiden och att 

ha kontakt med våra instruktörer och sektor-medlemmar. Jag tycker att vår klubb har kunnat hålla en 

hög kvalitet på kursverksamheten genom åren och intrycket är att den trenden består. 

Sektorn består av: Sven Komstadius (sammankallande), Ulrika Axelsson (vidareutbildning 
instruktörer), Jan Christer Månsson (litteratur), Susanne Kjellberg (rally), Karin Rudholm 
(agility), Beatrix Angvall, (agility), Josefine Haag (lydnad och bruks). 
 

Samtliga vårens kurser är nu utlysta på hemsidan. Många kurser har det varit stort tryck 
på, men några har vi inte kunnat fylla. Bl a fick en valpkurs, som skulle startat tidigt här 
på våren, ställas in p g a för få anmälda. Det ligger nu en ny valpkurs ute som är planerad 
att starta i maj.  Kvarvarande platser och kursutbudet framgår av klubbens hemsida 
www.sbklinkoping.com 
 

Vi har redan genomfört ett instruktörsmöte. Denna gång handlade det om pedagogik i 
små grupper (hundkurser). Vi hade besök av Suzanne G Arwidson som föreläste och sva-
rade på frågor i ämnet. Mötet blev välbesökt. 

Tanken är att vi framöver kommer att ha ett instruktörsmöte på våren och ett på hösten. 

Tidigare har det varit tre eller fyra möten/år men det finns inte behov av att träffas så 

ofta längre eftersom mycket av verksamheten kan skötas via e-mail. Tanken är då i  

stället att satsa på mera specialinriktade möten när vi träffas. 
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Den 27:e april är det städdag på klubben mellan kl 10 och 14, därefter tän-

der vi grillen och klubben bjuder som vanligt på mat. Vi hoppas på stor upp-

slutning, hör gärna av er till Johanna om ni tänker komma, så att vi kan pla-

nera arbetsuppgifter och matåtgång, johanna.boivie@stangastaden.se 

Vi som ingår i stugsektorn 2012 är: 

- Johanna Boivie (sammankallande) 

- Andreas Karlsson 

- Daniel Eidenskog  

- Johan Karlsson 

Presentation av sektorsansvrige: 

Jag heter Johanna Boivie och är sammankallande 
i stugsektorn. Till vardags arbetar jag som bygg-
projektledare, vilket gör att det faller sig naturligt 
att höra till stugsektorn. J 
 
Jag har tre hundar som jag tränar med: 

BamBam 9 årig rottis. Sjukpensionär som hänger 
med på träningar och göra enkla grejer som han 
älskar. 

JonJon, 4 årig rottis, som jag har tävlat sök-
appellen med och siktar på lägre och förhopp-
ningsvis högre sök under 2013. Går gärna även 
spår även om jag inte har tävlingsambitioner med 
det. 

Och så lilla yrvädret Ella 2 år. Engelsk staff som 
jag inte kommer att tävla med men som jag trä-
nar spår, lydnad och freestyle med. 

Ser du något som är trasigt eller inte fungerar på 
klubbanläggningen, kontakta mig gärna på  
johanna.boivie@stangastaden.se eller tfn  
0760-46 84 03, så ser jag till att det blir avhjälpt. 

Stugsektorn 
 LÖRDAG 

27 APRIL 
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I övrigt består den eminenta serveringssektorn av Charlie Westrin och Emma Löfstedt . Sektorn 

ansvarar som namnet antyder för serveringen i klubbstugan. Till vardags finns det dryck och ätbart 

till ”självkostnadspris” och systemet bygger på att man är ärlig och lägger pengar i skålen. Under 

tävlingarna är det ett större utbud i serveringen och då är man bl a också ansvarig för att domare 

och funktionärer får i sig ordentligt med mat.  

 

Kontakta gärna Ida om du har funderingar som gäller serveringen och hör av dig om du kan hjälpa 

till vid tävlingar och andra evenemang. Det behövs nästan alltid fler händer som kan hjälpa till! 

Serveringssektorn 

Presentation av sektorsansvrige: 

Ida Cronebäck heter jag och är  
kassör och även sammankallande i 
serveringssektorn på Linköpings 
Brukshundsklubb. Det här är mitt 
andra år i styrelsen men jag har ända 
sedan jag började träna på vår fina 
klubb engagerat mig på olika sätt. 
Främst inom agilityn där jag är aktiv 
med mina två hundar Kezo, en lång-
hårig collie på 9 år och Pesto en 
Shetland sheepdog som snart blir 
1½.  

Kezo och jag har tävlat tillsammans i 
flera år och Pesto ska snart få starta 
sin första tävling tillsammans med 
mig. Underbart, spännande och så-
där fruktansvärt läskigt att jag mår lite illa när jag tänker på det!  

Agility har jag tränat i snart 8 år och jag är snart färdigutbildad instruktör och kommer nu i vår att hålla en 
nybörjarkurs i agility tillsammans med hjälpinstruktören Lise-Lotte Halldén! 

Jag är aktiv medlem i klubben av flera skäl. Dels för att jag ser det som en självklarhet att dra mitt strå till 
stacken för att klubben ska växa och må bra men också för att det är så fantastiskt roligt och ett sätt att lära 
känna medlemmar i andra discipliner än den jag själv tränar. Mig känner man igen på två stycken hundar 
som till utseendet är väldigt lika om man inte ser till storleken. Den stora är dock en lugn herre i sina bästa år 
medan den lilla är ett energiknippe utan hejd som bidragit till en ökat mängd ipren i mina träningskompisars 
väskor. :) 
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ÖPPETHUS 2013 
Välkommen till Öppet hus på Linköpings Brukshundklubb den 1:e juni! 

Planeringen av dagen är precis påbörjad, men vi kommer att fylla på med 
information på denna sida varefter aktiviteterna blir klara. Det vi vet just 
nu är att det precis som förra året kommer det att bli uppvisningar och 
prova-på-aktiviteter. Till prova-på-aktiviteterna kommer det att vara  
föranmälan och begränsat antal platser. Så fort mer detaljer om dagen blir 
spikade så läggs information ut på hemsidan, där det finns en flik som he-
ter ÖppetHus att klicka på i menyraden. 

Alla är välkomna, både medlemmar och de som inte har hittat till klubben 
än. Vi hoppas på en trevlig dag med mycket folk på klubben, så skriv in  
1 juni i era almanackor! 

Ni som kan tänka er att hjälpa till som funktionärer, hör av er till Ulrika 

Axelsson (ulrika.axelsson (at) liu.se). Vi behöver funktionärer till prova-på 

och uppvisningar, men också till t.ex. serveringen, tipspromenad, lottför-

säljning och funktionärer som kan hjälpa folk tillrätta och informera om 

vår verksamhet.  

Ni som har idéer om aktiviteter under dagen, hör av er till Ulrika. 

Tider för skotträning! 

Skotträning kan äga rum:  

Måndagar 17:30-18:30  

Torsdagar 11.00-12.00  

Fredagar 17:00-18:00  

Söndagar 12:00-13:00 

 

Skotträningen är öppen för alla och sker på 

medlemmarnas initiativ.  


