
Månadens aktiviteter 
1 juni lydnadstävling startklass & klass 1

5 juni MT
5 juni prova på personsök 

6 juni nationaldagsrally med Zap
12 juni prova på personsök

3,10,17,24 juni torsdagsträning
3 & 4 juli BPH 
27 juli BH/VT 

 
 

 

ARVIKA BRUKSHUNDKLUBB
JÖSSEBLADET JUNI/JULI



Ordförandes ord 
 

Sommaren är här och vi har en härlig tid framför oss.
Pandemin verkar inte vilja ge med sig helt. Men vi
fortsätter planera inför höstens alla tävlingar och

diverse kurser. Vi får hjälpas åt att påminna varandra
om att hålla avstånd och stanna hemma vid symptom,

så vi får fortsätta göra det vi älskar allra mest, träna och
tävla med våra 2 och 4-benta vänner. 

Kom gärna med tips till styrelsen om det är något
speciellt ni saknar i kursväg eller har någon idé. 

Ha en riktigt skön sommar!
 

Hälsningar Pia 
 

Nya skottider från och med 14 juni
 

Måndag: 12:00-12:30
Tisdag: 12:00-12:30
Onsdag: 12:00-12:30
Torsdag: 16:45-17:45
Fredag: 17:00-18:00
Lördag: 13:00-14:00
Söndag: 17:00-18:00
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För information  
 

Arvika Brukshundklubb har köpt in ett nytt vapenskåp för en säkrare
hantering av våra vapen. Rutiner och regler kring detta kommer. 

 
Vi har även köpt in en ny balans så vi kan arrangera agilitytävlingar.

Tänk på att hantera våra hinder varsamt så vi kan ha dem i många år. 
 
 
 



Presentation agilitykommittén 

Jag heter Elina Olsson och är sammankallande i agilitykommittén. När jag skaffade min första
egna hund, chihuahuan Darth Vader, testade jag flera olika hundsporter. Jag ramlade då in på
agility genom en allmänlydnadskurs vi gick på klubben och så blev jag fast. Hamnade sedan i
agilitykommittén och tycker att det är fantastiskt kul att få vara med och jobba för sporten i
klubben. Jag tränar och tävlar aktivt i agility såklart, men också i lydnad och nosework med
mina hundar Sai och Asta. 
Jag är utbildad agilityinstruktör och att få hålla kurser och se andra människor upptäcka denna
fantastiska sport är lika roligt varje gång!

Tina Aregarn heter jag och jag har varit medlem i Arvika Brukshundklubb sedan 1989. Jag är
utbildad instruktör och har haft/har kurser i valp, allmänlydnad och agility. Agilityn ligger mig
varmt om hjärtat och det är där jag har lagt ner mest tid på både träning och tävling under åren.
Har tidigare haft Bearded collie, mellanpudel och dvärgpudel. Idag har jag en Mudi på 2,5 år som
jag provar lite allt möjligt med. Agility är en väldigt rolig sport och hundarna älskar det oftast.
Det skulle vara väldigt roligt med fler ekipage som vill köra agility. Ju fler desto roligare!

Jag heter Anna-Lena Eriksson och jag sitter med i agilitykommittén. Jag är utbildad agility- och
allmänlydnadsinstruktör men mitt hjärta klappar lite extra för agilityn. Tillsammans med min
hund Kallife, som inte finns med mig längre, har jag upplevt många underbara och roliga
agilityminnen. Som agilityinstruktör älskar jag att lära ut agility och se när andra upptäcker
glädjen i att ägna sig åt denna härliga sport. Att tillsammans med sin bästa vän få göra något
man brinner för är en underbar känsla. Jag hoppas vi ses där ute!

Agneta Nyhlén heter jag och sitter med i agilitykommittén. Jag har varit medlem i klubben i
många år och har haft lite olika hundraser genom åren, mestadels vallhundar. Just nu har jag tre
hundar av rasen mudi. Jag har tävlat i agility i flera år men nu när kroppen sätter stopp provar vi
lite annat, bland annat rallylydnad, lydnad, specialsök och den nya sporten hoopers. Som tur är
så har jag en ”handler” som kan tävla en av mina hundar i agility. 
Att fortfarande ha kurser i agility är jättekul och hoppas att fler kan fastna för sporten. Jag är
utbildad agility- och allmänlydnadinstruktör.
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Vi i agilitykommittén försöker under normala omständigheter att anordna en större tävling varje
år. Den brukar hållas ute på Viks fotbollsplaner med runt 900 anmälningar varje gång. Det är ett
stort arrangemang att ro iland men himla roligt tycker vi. Det som gör att vi kan få ihop en sådan
stor tävling är alla de funktionärer som hjälper till. Utan funktionärer, ingen tävling.
Vi i kommittén hoppas att vi får fler aktiva medlemmar inom agilityn. Agility är en fartfylld och
rolig sport och passar de flesta hundar och förare. Vi försöker att hålla en hinderinlärningskurs
varje vår och höst vilket gör att man som medlem sedan får tillgång till att själv träna i klubbens
hinderpark. 
Om du är nyfiken på agility så kontakta gärna någon av oss kommittémedlemmar så berättar vi
mer eller kom och gå kurs hos oss!
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Presentation specialsökskommittén 

Mitt namn är Emmy Bergström. Jag bor i centrala Arvika med man och 3 barn. Förutom Nemo
som är en rottishane på 2,5 år så bor katterna Pixel och Jansson hos oss. Jag, Emmy är
sammankallande i specialsökskommittén. Specialsök är det stora intresset, men vi har provat
annat som agillity, igpspår, personspår och lydnad. Jag syns även som hjälpinstruktör på kurser
och figurant på mh/bph. Vi syns på klubben!

Jag heter Anna-Karin Lindblom och har ett brinnande intresse för specialsök, har suttit med i
kommitten sedan start. Väntar nu på att tävlingsgrenen ska bli officiell så man får ge sig ut och
tävla. Har en golden retriver tik som jag tränar flitigt med. Är ni intresserad och vill veta mer om
specialsök tveka inte att höra av er. Jag är även vice ordförande i klubben och sitter med i
mental kommitten så har många strängar på min lyra och allt är lika kul, bara det har med hund
att göra. 
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Presentation specialsökskommittén 

Katarina Engvall Persson. 
Medlem i klubben sedan 2001.
Har tidigare suttit i styrelsen i några år. Är nu, förutom specialsöket, klubbens
utbildningsansvarige.
Är utbildad specialsöksinstruktör 2017. 
Har kurser i ämnet så mycket jag kan.
Går nu även utbildning till provledare i specialsök.
Tränar och tävlar (inofficiellt) med mina båda schäfrar, Windsor 10 år och Blue 2 år.
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Hej! 
Yvonne heter jag och sitter i specialsökskommittén. 
Har en Parson Russell Terrier som jag tävlat Nosework 
med, numer har vi gått över till specialsök som
om vi tränar och brinner för.



Presentation mentalkommittén 

Från och med i 2021 är det vi Susan Varg och Anna-Karin Lindblom som sitter i
mentalkommitten. Vi har suttit med i ca 10 år och hjälpt till att anordna MT och MH och sedan 6
år tillbaka var vi med att starta upp BPH på vår klubb. Yvonne Olsson klev i år av efter många år i
kommitten. Vi vill tacka henne för att hon fick in oss på denna banan och till allt hon lärt oss. 
När vi inte håller på med mentalbiten på klubben är vi även flitiga funktionärer på andra
aktiviteter som hålls på klubben, då vi tycker det är viktigt att bidra till all verksamhet.

Susan Varg sammankallande
Beskrivare BPH, figurant MH, snart testledare MH och siktar på att utbilda mig till MH
beskrivare. Jag är ansvarig för anmälningar och inrapportering av resultat.
Vi har 3 hundar hemma, en pensionerad boxer Susumi, ungdomarnas boston terrier Axel och
min nya unghund australien cattledogen Birk som jag siktar på att börja tävla i brukset (spår)
och i specialsöket. Blir säkert någon lydnads tävling med. 

Anna-Karin Lindblom
Testledare BPH, figurant MH och MT, snart testledare MH. Jag är ansvarig för kontakt med
domare, beskrivare och figuranter.
Jag sitter även med i styrelsen som vice ordförande och i specialsök kommitten. Har en golden
retriever Lykke på 5 år som jag tränar specialsök med i väntan på tävling.
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Anna Pia 

Alexandra

Presentation bruks- och lydnadskommittén 



Presentation internationella brukskommittén 

Britt-Inger Karlsson heter jag. Hunderiet har jag inte hållit på med mer än några år.
Föreningslivet har däremot varit en del av mig nästan hela livet på ett eller annat sätt. 
Tello min ettåriga schäfer hoppas jag kunna få göra en appelltävling med någon gång i
framtiden. Jag är också intresserad av det Internationella brukset med ett BH prov som första
mål .
Ser fram emot att träffa er alla på klubben.

Jag heter Siv Elin Lindalen och har hållit på med IGP i 10 år och tävlat litegrann. Innan det har
jag hållit på med agility, lydnad och sök. Har en rottiskille som jag hoppas att komma ut på
tävlingsplanen med så småningom.

I höst arrangerar Arvika Brukshundklubb två stycken IGP prov i klass 1, 2, 3. Spår, lydnad och
skydd ingår i dessa prov. 
Inom IGP kan man även starta i BSL där man endast kör spår och lydnad. 
För att få starta i IGP och BSL måste hunden ha ett godkänt inträdesprov som heter BH/V. Ett
BH/V prov består av en lydnadsdel och en miljödel. 
Arvika Brukshundklubb skall arrangerar ett BH/V prov den 27 juli. 
Hoppas vi ses på något av proven!
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Katarina Annika

Presentation utbildningskommittén 

Jag (Katarina) har nu varit i UK i några år. Ensam sedan årsmötet men har nyligen fått en kompanjon
i Annica Bergendahl som påbörjat arbetet med att sätta sig in i verksamheten. 
Att vara utbildningsansvarig innebär att stötta och vidareutveckla klubbens utbildningsverksamhet.
Se till att vi har aktiva kompetenta instruktörer som står för klubbens kursutbud. Både internt och
externt. Det innebär en kontinuerlig kontakt med Studiefrämjandet och SBK distriktets
utbildningssektion. 
En öppen dialog i instruktörsgruppen är både givande och utmanande. Vi håller i möten för
instruktörsgruppen så att utbyte av idéer och erfarenheter kan flöda. 
Det är givande att backa upp med kursadministration och ge instruktörer support. 
Det finns mycket kompetens som våra instruktörer kan dela med sig av. 
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Vi har gått valpkurs 

Valpkursdeltagare: Lina Hansson med corgin Selma 
Jag tycker det är bra att gå valpkurs för att få kloka råd, tips på hur man tränar sin valp på rätt sätt
och för att det är otroligt kul. 
Framöver vill jag kanske testa sök och absolut agility, säkert något mer. 
Jag vill prova på lite olika och se vad min hund passar bäst till. 
Även någon utställning är tänkt.

Valpkursdeltagare: Maria Elg med flatten Loke
Jag gick valpkurs för att lägga en bra grund och ge valpen en bra start med hjälp av erfaren
instruktör. Socialisering med andra hundar och få massa träningstips. 
Jag vill köra apportering och lydnad/bruks med min hund i framtiden.
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Vi har provat på sök 

I juni månad har tio stycken ekipage fått prova på bruksgrenen sök. Det blev en heldag i skogen där
våra instruktörer Marita med Palle och Jenny med Örnie drillade oss i denna roliga sport. 
Vi fick en genomgång av sporten och hur det går till på tävling. 
Vi fick se Örnie göra ett sök och markera med sökrullen. Palle visade hur man markerar med en
skallmarkering. 
Rutan skulle vallas, kaffe skulle drickas, nya och gamla erfarenheter utbyttes. 
Hundarna fick prova på två stycken olika övningar och självförtroendet växte för varje gång de gick
ut på ett sök.
Många fick blodad tand och vi kommer troligen få se ett och annat Arvika ekipage ute i sökskogen.

Bodil väntar på sin tur att ge 
sig ut på ett sök

Dallas har hittat figuranten Jenny

Lotta, Jenny & Maria Krut andas ut efter ett tufft sök



21 maj kom nyheten att vi har tillåtelse att anordna tävlingar inom SBK från och med 1 juni. 
Vi i bruks- och lydnadskommittén och säkert många andra kommittéer hade lagt detta med
tävlingar åt sidan för ”vi kommer inte att få tävla förrän till hösten”-typ. 
Men nu vaknade någon av oss till och skickade röksignaler att ”wow vi har ju en tävling lagd just 
1 juni” röksignalerna nådde oss andra och efter lite hosta och huvudkli (i ungefär 10 min)
konstaterade vi att detta klarar vi att ro iland. 
Med stolthet kan vi även med facit i hand säga att vi var FÖRSTA OCH ENDA tävlingen i Sverige 
1 juni 2021 och det på grund av våra medlemmar som hjälper till att arrangera. Vi har både
domare, tävlingssekreterare och tävlingsledare inom vår fina klubb VILKET betyder oerhört för
genomförandet. 
16 ekipage kom till start och de vill vi också tacka. Ingen tävling utan
hundförare som trotsar sin nervositet eller sin vetskap att man inte har träningstävlat så
mycket den här våren. En stor applåd till er. Startklass och klass 1 var lydnadsklasserna. 
Madeleine Eriksson från Hammarö stod överst på pallen i startklass medan vi fick upp 3
Arvikaekipage på alla pallplatserna i klass 1. På 3:e plats kom Anette Alvarsson, på 2:a plats
kom Annelie Kask och på 1:a plats kom Gerda Wirén. 
Grattis till er alla och alla ni andra duktiga ekipage med finfina prestationer.
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Paaang där gick startskottet. . . 



11  september lydnadstävling 
alla klasser och  KM 

17 oktober rallylydnad 
dubbel  nybörjare och mästare 

10 oktober IGP prov
klass 1, 2 ,3

16 oktober lydnadstävling 
startklass och klass 1 

4 september brukstävling 
appell spår 

TÄVLINGAR
Höstens

2 0 2 1

18 augusti  lydnadstävling 
startklass och klass 1  

7 november  IGP prov
klass 1,2,3

28 augusti  agility 
klass 1  

dubbel  hopp enkel agility

27 juli  BH /VT prov
 


