
 

VÄLKOMMEN TILL EN NY TERMIN PÅ  

JÖNKÖPINGS BRUKSHUNDKLUBB! 

Kursverksamheten är i full gång och fler kurser och föreläsningar planeras. 

Först ut av föreläsarna är Jessica Johansson från Game on Puppy med 

"Maximera uthålligheten inför tävling" den 20 september. Anmälan sker 

genom studiefrämjandet. I oktober planeras en temakväll om att vandra med 

hund. Årets fokusområde kommer vara "Våga börja tävla" och det kommer 

att komma flera föreläsningar inom detta, håll utkik på hemsidan. Höstens 

medlemsmöte är den 21 november kl. 19:00. 

Den instruktörsledda måndagsträningen har också dragit igång och är varje 

måndag kl. 19.00. Instruktören väljer ett tema och finns till hands för frågor. 

Den ordinarie måndagsträningen är också igång. Mellan kl. 18:30 och 19:00 

kan det förekomma skott. 

En ny, förbättrad hemsida för JBK lanseras i september. Här hittar ni bland 

annat information om kurser, tävlingar och olika aktiviteter som händer 

framöver på JBK. 

Tävlingssektorn är den del av klubben som ansvarar för all 

tävlingsverksamhet. För att detta ska fungera behövs alltid frivilliga som 

hjälper till. Många av de uppgifter som behöver lösas kräver inga 

förkunskaper, däremot är det otroligt bra tillfälle att lära sig mer om olika 

grenar eller höra vad domarna tittar på när de dömer. Är du intresserad av det 

hör av dig till tavling@jbhk.se 

Klubbmästerskapet är en möjlighet för dig att prova hur det är på 

tävlingsbanan om ni inte gjort det förut. Tanken är inte att det ska vara 

elitnivå på deltagarna utan många provar på nya grenar vid detta tillfälle för 

att testa av hunden utan att lägga för stor press på sig. 

Glöm inte att kika in på Rilo som är vår huvudsponsor och har sin butik 

bredvid Media Markt på Solåsen i Jönköping. De har ett stort utbud av 

hundprodukter och personal med stor erfarenhet av hund. Håll utkik efter 

erbjudanden från klubbens klipp och klubbdagar på vår hemsida!  

Hoppas vi ses på Jönköpings Brukshundklubb! 

HÖSTENS KURSER 

Valp/Grundkurs 

Valp/Fortsättningskurs 

Fortsättningskurs 1 

Fortsättningskurs 2 

Spår- och brukslydnadskurs 

4 x bruksmoment 

Spårutveckling 

Tävlingslydnad, grund 

Läsa och förstå hund 

Hundmöteskurs 

 

KOMMANDE TÄVLINGAR 

Rallylydnad        1–2 september 

Agility                      8 september 

Lydnad                    9 september 

KM                            5–7 oktober 

Sök och Rapport       21 oktober 

Skydd                        4 november 
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