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Svenska Chodský pes-
klubben inbjuder till 
hundläger i Skåne  
13 – 15 oktober 
 
Plats: Klåveröds vandrarhem/ 
Helsingborgs BK 
Adress: Nytorp, 268 76 Kågeröd/ 
Kennelvägen 31, Helsingborg 
 

Lägeravgift inklusive 
boende, frukost, lunch och 
fika 2900 kr (blir vi flera än 20 så 

blir det billigare, lägst 2500kr) 
 
Deltagande på läger utan att gå 
kurs alternativt medföljare betalar 
en avgift på 700 kr för boende 
 
Max antal deltagare på 
kurserna: totalt 24 stycken 
Deltagare som ej går 
kurs/medföljare, beroende på 
boende.  
 
Kurstider: Frukost på 
Helsingborgs BK från 08.30 (eller 
vandrarhemmet för de som ska 
spåra) Sluttid cirka 17.00 

 
På lägret kommer det finnas 3 
grenar att välja emellan: 

• Specialsök 

• Tävlingslydnad 

• Brukslydnad med bruksspår 
 
 
Under lördag och söndag kursar 
man för en och samma 
instruktör/instruktörer i en gren 
med en och samma hund (det går 
alltså ej att köra flera olika hundar 
under helgen, utan den hund som 
man är anmäld med är den man 
kursar med).  
 
Klockan 19.00 på fredagen har vi 
en genomgång på 
vandrarhemmet, av helgens 
kurser. Deltagare ordnar egen 
kvällsmat. 
Lördagen gemensam 

jubileumsgrillning😊 
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KURSER ATT VÄLJA 
EMELLAN: 
 
Specialsök: 6–8 deltagare  
Instruktör: Stellan Carlsson 
Stellan Carlsson är SBK instruktör 
i specialsök och domare i SBK 
specialsök, har även jobbat med 
att utbilda pyroteknikhundar i ett 
samarbete mellan Helsingborg 
brukshundsklubb och 
Helsingborgs IF 
(HIF). Stellan är även 
räddningshunds instruktör och 
han har utbildat två egna hundar 
som deltagit i 
nationella insatser, samt även 
deltaget på SM och VM för 
räddningshundar.  
 

Tävlingslydnad: 6–8 deltagare 
Instruktör: Heidi Ljungbeck 
Har under många år kört lydnad 
på hög nivå, tävlat SM med tre 
olika hundar, varit med i 
landslaget och representerat 
Sverige på ett VM och ett NM.   
”För mig handlar det om att göra 
lydnaden rolig och “lätt” för 
hunden. Med lätt menar jag att vi 
måste hitta ett sätt att förklara för 
hunden så den förstår vad vi vill. 
Det är inte alltid lätt, men så 
tillfredsställande när vi hittar  
 
 

 
nycklarna att kommunicera med 
hunden, på hundens nivå” 

 
Brukslydnad med 
bruksspår: 6–8 deltagare 
Instruktör: Gunnel Hjort 
Under mina 40 år inom 
brukshundklubben har jag hållit 
otaliga dressyrkurser för 
allmänheten och utbildat mig till 
bruksprovsdomare av högsta 
klass (1 kl. A), är lärare i 
hundtjänst och 
instruktör.  
Jag har dömt såväl svenska som 
nordiska 
mästerskap och flera 
Securitasmästerskap. 
För egen del har jag tävlat i alla 
bruksgrenar och lydnadsklass. 
1994 vann jag nordiska 
mästerskapen i 
skyddshundsgruppen. Även om 
jag tävlar mer sällan, ligger mitt 
stora intresse nu i 
att utbilda och hjälpa hundar och 
hundägare att utvecklas 
tillsammans. Jag vill ge dig råd 
och 
inspiration som gör att du och din 
hund kan ta nästa steg i 
utbildningen. 
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Boende: 
Klåveröds Vandrarhem (logi & 
café) www.klaverodlogi.se 
Vi kommer behöva dela boende 
men hoppas att detta ska gå bra 
med våra snälla hundar, burar 

och kompostgaller 😊 

 
Rum som finns att boka:  
 

• Rum 1 
Dubbelrum utan hund 

• Rum 2 
Två enkelsängar, 1 våningssäng 

• Rum 3 
Dubbelrum 

• Rum 4 
Dubbelrum 

• Rum 8 
6-bäddsrum - 2 våningssängar, 1 
dubbelsäng 

• Stuga 5 
5-bäddsrum – 1 våningssäng, sovloft 3 
sängar 

• Stuga 6 
5-bäddsrum – 2 enkelsängar, sovloft 3 
sängar 

• Stuga 7 

5-bäddsrum – 2 enkelsängar, sovloft 3 
sängar 

• 2 elplatser för 
husvagn/husbil 

 
 
 
 
 
 
 

 
För de som önskar deltaga på 
läger utan att gå kurs alternativt är 
medföljande till kursdeltagare 
erbjuder Klåveröd fantastiska 
strövområden, vandringsleder, 
skog, badplats  
(lite kallt i mitten på oktober 
kanske) 
 

 
 

 
Snuvestuan, Klåveröd 

 
Jubileumsgrillning: 
Lördagen den 14/10 kl 19.00 
Vi bestämmer mat och upplägg 
tillsammans på fredagens 
genomgång 
 
 
 
 

 
 
 
 

www.klaverodlogi.se
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Mossen, Klåveröd 

 
Anmälan till lägret:  
 
Anmälan senast 28/4 till alla 
aktiviteter, först till kvarn gäller, 
max 24 deltagare på ”kurserna”. 
Betalning sker efter bekräftad 
plats på kurs. (vi har en deadline 
på boendet 1 maj) 
Betalning sker då till  
BG 189-2140  
VIKTIGT! PÅ BETALNING SKA 
DELTAGANDES NAMN ANGES OCH 
ÄVEN ”SKÅNELÄGER”  

 
Kursanmälan är bindande.    
 
Anmälan sker till: 
lenakathermansson@gmail.com 
 

I anmälan ska följande uppges:  
Namn 
Telefon 
Mailadress 
Hundnamn 
Önskemål på kurs:  

 
Alternativ 1 
Alternativ 2 
Alternativ 3 (i fallande ordning 
enligt ditt önskemål).  
 
Ange också önskemål för boende, 
även här gäller först till kvarn på 
boendet på vandrarhemmet, men 
vi ska försöka ordna det så att det 
blir enkelt att dela vid behov. 
 
Aktuell utrustningslista kommer 
mejlas ut då du fått bekräftelse på 
vilken kurs du kommit med på.  
 
Har du frågor?  
Skriv på Messenger (Björnar Sörli 
med norskt ö) alternativt mejl till 
lenakathermansson@gmail.com 

 
 
 

Varmt välkommen med din 
anmälan till Jubileumsårets 
och klubbens första 
Skåneläger! 
 

 
 

lenakathermansson@gmail.com
file:///C:/Users/lena_/Documents/lenakathermansson@gmail.com
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