
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inbjudan till 

GMBK Sommarläger  
7-10 juni 2018 

Sök, Rapport och Brukslydnad 



 

 

GMBK sommarläger 2018  

Göteborg-Mölndals Brukshundklubb hälsar dig hjärtligt välkommen till GMBK sommarläger 

2018. Lägret är en gammal tradition som har legat i vila några år men har nu efter önskemål 

återupplivats. Lägret kommer hållas på klubben och våra tillgängliga marker runt omkring i 

kommunen. Lägret kommer innehålla sök, rapport och brukslydnads grupper och när det 

gäller instruktörerna har vi verkligen lyckats få ihop ett otroligt kunnigt och uppskattat gäng.  

Vi hoppas givetvis på bra väder och förutom det så kommer lägret innehålla några riktigt 

underbara dagar med hundträning, trevliga & roliga aktiviteter på kvällarna och helpension 

när det gäller mat. Boende kommer finnas till alla på klubben, dock i egen husvagn eller tält. 

Gräsyta kommer finnas till tälten. Endast El för batteriladdning till husvagnarna. 

Vi kommer att erbjuda 2 st sökgrupper,  

1st rapportgrupp och 1st brukslydnadgrupp.  

Kostnaden för GMBK/GHU medlem är: 2000 kr  

Övriga SBK medlem: 2300kr 

Tillägg för hjälpförare i rapporten är: 550 kr, vilken klubb du än tillhör.   

I priset ingår: instruktör, boende, kvällsaktiviteter, frukost, lunch, middag och fika. 

Lägret börjar torsdagen den 7:e juni 2018 kl:18.00 med samling i klubbstugan på GMBK och 

avslutas söndagen den 10:e juni kl:16.00. Du är dock välkommen att bo på klubben redan 

från 5/6 om du har lust och klarar dig själv. Första lägerkvällen börjar vi med lite presentation 

& information och sedan fortsätter grupperna med teori och genomgång av hundar, 

deltagare och era förväntningar av de kommande dagarna. Övriga tre dagarna är det 

gemensam avfärd på morgonen ifrån klubben för varje enskild grupp ut till era marker. Egen 

bil krävs. Fredag och lördag morgon kommer vi anordna platsliggning för alla som vill delta 

innan respektive grupp beger sig av ut. PM om lägret och mer exakt information kommer 

skickas ut till alla deltagare senast en månad innan.  

 

Lägerkommittén består av Shadya Malmqvist, Anna-Karin Gustafsson, Johanna 

Mastenbroek & Joakim Lilja 

Frågor mottages och besvaras på mail gmbksommarlager@hotmail.com 
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Anmälan och betalning: 

Det går att anmäla sig redan nu och det är först till kvarn som gäller och GMBKs & GHUs 

medlemmar har förtur på platserna fram till och med 11:e mars, men du som inte är GMBK 

eller GHU medlem kan ändå redan nu anmäla dig men du kommer inte kunna få något 

besked förrän efter ovan nämnda datum.  

Anmälan sker endast på mail till adressen: gmbksommarlager@hotmail.com 

Information som skall vara med i anmälan är:  

 Förarens namn (i rapporten även hjälpförarens)  

 Adress 

 Önskemål om instruktör, ange gärna flera 

 Hundens namn, ras och ålder 

 Klubbtillhörighet om inte GMBK eller GHU 

 Mailadress & telefon nr 

 Önskemål om husvagns eller tältplats 

 Eventuella matallergier 

 Vilken nivå ligger hunden på nu, t ex nybörjare, tävlar X-klass mm.  

 Vilken erfarenhet och kunskapsnivå har du som förare, t ex: tävlat X-klass, gått kurs i 

XXXX mm. 

Vare sig du har fått en plats eller är reserv så kommer alla att få ett svars mail.  

Har du fått besked att du har en plats på lägret så skall betalning ske till                        

Bankgiro: 5419-3297 senast 29:e april.  

Återbetalning av lägeravgiften efter 29:e april kommer endast göras mot veterinär eller 

läkarintyg.   

 

 

Det kommer att finnas en facebook grupp som alla deltagare kan gå med i om man vill.  

Den heter GMBK sommarläger 2018 
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Brusklydnad  Apell/Lägre Klass Max 6 deltagare 

Jonna Eriksson heter jag och har två rottweilerhanar, 
Zolo och Eskil. Zolo är min första hund och 
tillsammans har vi haft en fantastisk resa. Zolo är 
lydnadschampion, utställningschampion, 
viltspårschampion och har tagit cert i spår. Vi har 
varit med i SBKs talangtrupp i lydnad tre omgångar. 
Zolo är en fantastisk individ som utstrålar glädje och 
intensitet i allt han gör. Lillebror Eskil är tre år och 
har börjat sin tävlingskarriär med LDStartklass och är 
uppflyttad till högre spår, även han med enorm 
träningsglädje. Vi har gått otaliga kurser för bl.a. 
Anders Kjernholm, Anna Lindelöf, Mette Klavenes, 
Git Jering, Maria Brandel och Mona Kjernholm.  

Det viktigaste för mig är glädje i såväl träning som på 

tävling både för förare och hund. Att hitta rätt knappar för att locka fram ekipagets bästa och 

stärka sin relation. Vi är alla individer och det som fungerar för den ene passar kanske inte 

den andra och då får man klura på nya lösningar.  

Kursen kommer ha ett individuellt upplägg där deltagarna väljer de moment de vill träna. Ni 

kommer få ta del av mitt tänk kring hundträning och tillsammans försöker vi hitta lösningar i 

er träning och lägger upp en plan framåt. Vi kommer även gå igenom tävlingsträning och 

momentrutiner för att få det att hålla på tävling.  

Deltagare ska ha sikte på tävling, i övrigt finns inga krav på förkunskaper. Vi kommer träna 

en hund åt gången. Inleder med teori torsdagkväll och ett kort pass på plan. 

 

Sök 50%/Lydnad 25%/Uppletande 25% Max 6 deltagare 

Johanna Mastenbroek heter jag och har en schäferhane på 3 

år. Vi är godkända i Lägre klass sök. Är uppvuxen med schäfer 

så för mig var valet enkelt när jag köpte min första 

tävlingshund. 2000. Med honom tävlade jag Elit spår och Sök 

Vårt först SM var i spåret 2002, sedan kvalade vi in 3 gånger i 

söket. Flertalet Cert i spår och sök han vi skrapa ihop. 

Vad jag än tränar med min hund är det viktigt att ha en bra 

relation. Glädje, Motivation, Grunder, Koncentration & Tydlighet 

är några ledord. Min filosofi i söket är att lära hunden arbeta 

med vinden redan från början, att lägga en stabil grund och 

utveckla ett stort figurantintresse som längre fram i hundens 

utbildning ger en motivation till att vilja arbeta även när det är 

jobbigt och svårt. Att hitta rätt motivation till varje individ. Att 

som förare/instruktör ha en träningsfilosofi som man tror på. Att man i bland måste gå 

utanför sina ramar är bara utvecklande.. Finns ingenting som är fel så länge det fungerar 

och känns rätt för dig. Gruppen passar alla som är intresserade av sök 1 pass/dag, 

brukslydnad och uppletande och med målet att tävla. Sökträning är så mycket mer än den 

egna hunden - det är ett roligt grupparbete som samtliga engagerar sig i.  

Presentation av Instruktörerna 



 

 

Sök 50%/Lydnad 25%/Uppletande 25% Max 6 deltagare 

Johnny Lundqvist heter jag och är medlem i GMBK  

Jag har hållit på med hund i ca 20 år och tränat sök i ca 15 år. 

Har varit med på SM med två hundar. Med Hobbit startade jag 

två gånger och med min nuvarande hund Rambo [7 år] har jag 

varit med tre gånger med 2 brons placeringar som bästa 

resultat. Vi har även blivit uttagna till NM två gånger, även där 

har vi en brons placering som bästa resultat.                                                            

För mig är det viktigt att ha en bra relation med min hund. Det 

gör träningen så mycket lättare. Att vara tydlig och konsekvent 

är också viktigt. I söket bygger jag upp ett stor figurantintresse 

= motivation hos hunden. Att hitta övningar som tar oss framåt i 

träningen och inte bli överraskade när vi kommer till tävling.  

Gruppen passar alla som är intresserade av sök 1 pass/dag, 

brukslydnad och uppletande och med målet att tävla. 

Sökträning är så mycket mer än den egna hunden - det är ett 

roligt grupparbete som samtliga engagerar sig i. 

 

 

Rapport Max 8 ekipage 

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. 


