HÄGGEBERGSLÄGRET 27-29 juli 2018
Välkomna på tre lägerdagar med träning, utveckling och umgänge!
PRAKTISK INFORMATION
Grupper
(Information om kunskapskrav för varje grupp finns från sidan 4 och framåt.)
Det kommer erbjudas följande inriktningar och instruktörer:
•
•
•
•
•
•
•

Agility med Gina Runesson
Brukslydnad med Helen Kjellander
Lydnad med Jessica Krafft
Rapport med Annika & Ronnie Hansson
Sök med Gittan Sunnergren
Spår med Gunnar Wandel
Unghund mot bruksgrenar med Christel Natzén

Kostnad
För deltagare i alla grupper utom rapport: 2 300 kr/ekipage.
För deltagare i rapportgruppen: 2 900 kr/ekipage (en hund, två förare).
En extra hund kostar 1 000 kr.
Avgiften inkluderar allt.
Boende
Egen husvagn eller i en av klubbstugorna. Det finns 14 elplatser för husvagn - först till kvarn
gäller. Husvagnselen tillkommer med 50kr/dygn.
Mat
Förstklassig frukost, lunch och middag lagas på plats av Sjöhaga pensionats tidigare ägare.
För- och eftermiddagsfika ingår också. Eventuell specialkost meddelas i
anmälningsformuläret. Deltagare i sök, spår och rapport: tag med egen kylväska för medhavd
lunch som ni kommer att äta i skogen.
OBS!!! Åldersgräns på hund är 4 månader.
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ANMÄLAN
Så här anmäler du dig:
1. Fyll i anmälningsformuläret genom att klicka här.
2. Du får ett automatsvar om din anmälan kom in som den skulle.
3. Vänta.
4. Vi bekräftar din plats och anmälan inom 10 arbetsdagar. (Detta är en personlig bekräftelse,
inte automatsvaret.)
5. Betala en förskottsbetalning på 1300 kr enligt instruktioner i det personliga
bekräftelsemailet.
6. Resterande avgift betalas kontant första kursdagen.
7. Vid avbokning gäller samma regler som inför tävling, dvs veterinär/läkarintyg krävs för
återbetalning.
Sista anmälningsdag 2018-05-31
Medlemskap i Jönköpings Brukshundklubb krävs för att vara med på lägret. Om du inte redan
är medlem så betalar du in avgiften till klubben i samband med förskottsinbetalningen. Info
kring detta finns på: http://www.jbhk.se/kurser
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UPPLÄGG
Torsdag 26/7
19.00 – Före-lägret-mingel med korvgrillning.
Fredag 27/7
08.00 – Frukost
08.30 – 09.00: Gruppindelning och presentation av instruktörer och deltagare.
09.00 – 16.00: Träning i respektive grupp. Lunch serveras i klubbhuset, eller lunchlåda för
dem som åker iväg till spår-, sök-, eller rapportskog (ta med egen kylväska för lunchlådan).
17.00 – Gemensam middag
18.00 – Föreläsning i klubbhuset: Hundarnas språk och signaler (Peter Ekeström)
Lördag 28/7
08.00 – Frukost
08.30 – 17.00: Träning enligt varje grupps eget upplägg. Lunch i klubbhuset eller matlåda.
18.00 – Grillfest och femkamp vid klubbhuset!
Söndag 29/7
08.00 – Frukost
08:30 – 12.00: Träning enligt varje grupps eget upplägg.
12.00 – Lunch för alla i klubbhuset. Samling, utvärdering och avslut.
Eftermiddagen: Hela området är bokat resten av eftermiddagen för dem som vill stanna och
träna mer eller bara umgås. Annars säger vi tack för denna gång!

Frågor eller funderingar? Maila oss på: lager@jbhk.se
Lägerkommittén: Emilia Persson, Helena Engkvist, Amanda Fischer
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Instruktörspresentationer
AGILITY
Gina Runesson
Jag heter Gina Runesson och jobbar till vardags som instruktör på Hundskolorna i Skövde. Även
om jag såklart har andra utbildningar och kurser i mitt dagliga jobb, är det ingen hemlighet att det
är agilityn jag brinner mest för. Jag har mkt kurser och privatlektioner och jag älskar varje sekund
utav det! Jag har två bordercollies, Eeze som är 4 år, och Späjz, 1,5 år. Jag tävlar ganska flitigt (än
sålänge bara med Eeze) men älskar framför allt att träna med mina hundar. Jag tycker allra bäst
om detaljträning, att pilla och anpassa olika metoder och belöningssätt så det ska bli så bra och
givande som möjligt för mina hundar. Min bästa belöning är känslan som uppstår av ett sånt där
härligt träningspass när man riktigt känner att hunden kan läsa ens tankar. Som instruktör tittar
jag mycket på individerna jag har framför mig. Det är viktigt för mig att alla får hjälp/tips/råd
utefter sina egna utgångspunkter. Jag vill att man känner att man utvecklas hela tiden, blir
inspirerad till fortsatt träning och att man får en härlig samhörighet och teamkänsla med sin
hund. Ser mycket fram emot att träffa många nya bekantskaper under lägret!
Kunskapskrav ekipage: Blandad kunskapsnivå på deltagarna. Alla kan få de individuella råd
som just de behöver. Jag gör ofta flera banor av olika svårighetsgrader i en när jag har kurser.
Hunden måste kunna vara lös på agilityplanen och kunna kallas in.

BRUKSLYDNAD
Helen Kjellander Nybro
Jag jobbar heltid på Helens Hundträning och kör själv en boxerhane. Mitt hundtänk bygger på att
kunna plocka fram det bästa ut hunden men också i föraren till att bli ett team. Jag tror att när
man har lite fantasi i hundträning så kan man få de flesta hundar att utföra saker och det blir så
skoj att träna hund när man vågar tänka utanför ramarna. Jag älskar att titta på hundens rörelser
och är extremt noggrann vad jag vill ha fram. Att jobba med belöningar av olika slag men inte att
gå på en muta som sen blir en belöning då håller det inte på tävling.
https://www.facebook.com/helen.kjellander/videos/10210598198062633/
Kunskapskrav ekipage: Alla ska ha grundträning i lydnaden och att man börjar bli klar för
appellen. Då har vi något att bygga på.
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LYDNAD
Jessica Krafft
Jag är SBK lärare med särskilt intresse och kärlek till bruks och lydnad. Startade min hundkarriär
hemma med familjens hundar då agility var i fokus. Med en mamma som uppfödare och en
pappa som domare var det svårt att inte utveckla ett intresse för hundar! När mamma skulle tävla
följde jag alltid med. Till en början plockade jag lingon och blåbär (eller lysmaskar när jag hittade)
men blev mer och mer intresserad av vad som hände på tävlingen.
Ganska snabbt halkade jag in på lydnad och tävlade min första lydnadstävling 14 år gammal. Det
dröjde ett tag innan jag upptäckte hundens fantastiska nos och vad man kunde göra med hunden
i skogsarbete. Min första lägretävling i spår flög vi runt på enbart 15 minuter och hade endast
med 5 pinnar in men glädjen över denna sport var där för att stanna. Samma hund tävlade jag
ungdoms SM med och kammade hem en mycket stolt silvermedalj.
Förutom tävling så har jag genom åren tränat räddningshundar, tjänstehundar, fungerat som
tävlingsledare och varit MH-figurant. Jag är även tävlingsinstruktör och kursledare i
Studiefrämjandets utvecklingskurser L1-L3. Jag har tävlat med alla mina hundar som jag har haft.
Min första egna hund var en Bichon Havanais som jag tävlade lydnad med. Hon var den första av
rasen i Sverige som fick lydnadsprovsdiplom. Med henne spårade jag också och hon lärde mig att
allt handlar om rätt motivation då hon lyckades spåra mig på cykel på en asfaltsväg.
Nuläget:
I dag har jag två hundar, båda av rasen Briard. Tiken Gemma tävlar jag i lägre spår och
Lydnadsklass 2. Hon är 3 år gammal. Hanen Wiggo har blivit godkänd högre spår men är idag
glad pensionär. Jag tycker att det är jätteroligt med problemlösning både i skogen och på
appellplanen. Jag går själv en hel del kurser. Jag tycker att det är fantastiskt roligt att utvecklas
tillsammans med andra.
Jag håller utbildningar i Småland och Gotland för Studiefrämjandet samt distriktet Småland.
Mina arbetsmetoder:
Jag gillar att arbeta med hundens frivilliga beteenden och att få hunden att kämpa genom
engagemang och bra belöningar. Jag använder klicker i inlärningen men inte enbart. Jag tycker
om en trevlig mix. Relationen står alltid i fokus för mig då jag anser att den är viktig för
samarbetet mellan hund och förare. Detta bygger jag bland annat genom lek och mysig samvaro
mellan hund och förare. Jag tycker även om att coacha ekipage istället för att instruera.
Det ska bli roligt att träffas på JBK:s läger och utvecklas vidare tillsammans med er!
Kunskapskrav ekipage: Jag jobbar individuellt med varje ekipage. Olika kunskapsnivåer är inget
hinder utan en blandad grupp kan vara mer givande än en ren nybörjargrupp eller en hel grupp
med bara erfarna.
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SPÅR
Gunnar Wandel
Jag heter Gunnar Wandel och har haft hund sen -83. Den första var en labbe men när jag tog
över en halvgalen dobermann några år senare så väcktes intresset för detta med hundträning i alla
dess former.
Jag har jobbat som hundförare hos Securitas, har haft tre tjänstehundar och har även arbetat på
FHTE (Försvarsmaktens Hundtjänstenhet) som dressör med inriktning på bevakning där mycket
spårarbete ingår. Jag har även arbetat med så kallade "problemhundar" och var med att starta en
omplaceringsförening i Stockholm. Jag har även suttit med i SKK:s prov- och tävlingskommitté
samt varit med i sektorer inom SBK, FCI (Fédération Cynologique Internationale) och NKU
(Nordisk Kennel Union).
Jag har tävlat med olika hundar i agility, spår, sök och lydnad samt hållit på med skyddsarbete för
väktarhundar. Jag är SBK-instruktör i hundtjänst sen -93, är även tävlingsledare och domare inom
brukset.
De senaste 20 åren så har det varit schäfer som gällt för mej men det har även funnits andra raser
inom familjen, bl a Border collie. Nuvarande hund är en labbe (tillbaks där jag började ☺) som är
4 år, med honom tävlar jag elit ,spår och sök och ska snart även börja på med rapporten.
Jag har ett stort intresse för spåret och tycker att det är lika roligt att lära upp en ung hund som
att hitta lösningar på problem som kan uppkomma med den rutinerade tävlingshunden.
Hoppas vi ses i sommar!
Mvh Gunnar
Kunskapskrav ekipage: Inga kunskapskrav, alla är välkomna!

SÖK
Gittan Sunnergren
Jag bor i Tidaholm med man, katt och två stycken hundar av rasen riesenschnauzer, Kokos 7 år
och Öza 3 år.
Mitt intresse för hundar har alltid funnits. När våra barn var små fanns sällskapshundar i familjen
men sedan när barnen blev stora nog uppfyllde jag min dröm om att skaffa brukshund. Valet av
ras var självklart för mig; Riesen! Varför vet jag inte riktigt men kanske som ordspråket säger:
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“Sådan herre sådan hund”. Min första brukshund var en riesenhane vid namn Qlinton. En
mycket bestämd hane som jag ändå lyckades tämja och tävla med!
Nästa riesen är underbara Kokos snart 8 år, som fortfarande älskar att visa sig på tävlingsbanan.
En underbar och samarbetsvillig tik. 2012 kvalade vi in till Bruks-SM i sök. Kokos har parats tre
ggr och min andra hund Öza är valp efter henne. Min fritid består av att vistas i skog och mark
tillsammans med mina hundar!
Kunskapskrav ekipage: När det gäller kunskapskrav eller hur långt man kommit med sin
sökträning tycker jag att det vore roligt om ekipagen är på olika nivåer

RAPPORT
Annika & Ronnie Hansson
Vi heter Annika & Ronnie Hansson och har hållit på med hund i ca 25-30 år. Vi båda brinner för
brukssporten och är mycket aktiva i vår hemmaklubb Göteborg/Mölndals BK. Ronnie är domare
i brukset och vi båda är tävlingsledare och utbildade tävlingsinstruktörer sedan många år. Vi har
tränat och tävlat bruks med flera hundar och har deltagit på många SM i rapport och även på
flera Nordiska mästerskap. Idag har vi bara schäfrar i familjen men har haft andra raser under
åren bl a boxer. Våra nuvarande hundar heter Papaya, Dante och Lyx. Papaya är snart 9 år och
har haft en fantastisk rapportkarriär. Hon startade redan som 3-åring på sitt första SM och har
deltagit på fem SM och har representerat Sverige i landslaget på fyra Nordiska mästerskap där
hon har vunnit 2 individuella guld, 1 silver och 1 brons och 3 lagguld. Papaya pensionerades från
rapporten 2016 och har tävlat elitspår fram tills nu. Dante är vår 3-åriga schäferpojke och han är
uppflyttad till högrespår och tävlingsklar för lägre skydd. Lyx har precis fyllt 2 år och tränas i
rapport och spår. Vi hoppas kunna göra vår första tävling i rapport med henne under våren. Lyx
tävlar också spår och blev uppflyttad till högrespår i höstas. Hon kommer även att tävla spår
under våren. Rapport är för oss den mest spännande och roligaste utav alla bruksgrenar. När man
precis ha skickat iväg sin hund på en tävling och står och väntar på skotten från skyttarna är nog
bland det mest nervkittlande man kan komma i hundtävlingssammanhang. Pulsen slår hårt och
glädjen man känner när det äntligen hörs ett skott går inte att beskriva. Det går heller inte att
beskriva lyckan man känner när ens lilla hjälte kommer in på stationerna efter att ha jobbat helt
självständigt ute i skogen. Vi vet alla att det ligger mycket hårt arbete att få våra hundar att
springa sträcka efter sträcka och det arbetet är nog bland det roligaste som finns!
Kunskapskrav ekipage: Nivån på hundarna ska vara från att vara på väg att bli tävlingsklara och
upp till elitklass. Dvs hundarna ska inte vara helt nybörjare.
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UNGHUND MOT BRUKSGRENAR
Christel Natzén
Jag tränar och tävlar med mina Kelpie i sök och spår upp till elitklass men tränar även och tävlar i
lydnad och rallylydnad. Föder upp Australian Kelpies under prefixet Leagården's. Denna grupp är
tilltänkt alla framtida bruksstjärnor där ute. I den här gruppen kommer ni få lära er hur ni kan
börja jobba med er valp eller unga hund på bästa sätt för att lyckas inom bruksgrenarna i
framtiden.
Kunskapskrav ekipage: Ska ha gått valp/unghundskurs eller ha motsvarande kunskaper.
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