
Skydd • Uppletande • Spår • Sök
 

Var snäll och läs inbjudan noga – även 

om du varit med tidigare – för att se 

vilka regler som gäller för anmälan, 

betalning, återbud etc.

I n b j u d a n  t i l l 
Kindslägret 2019 

Lördag 20 juli - fredag 26 juli



Vi hälsar dig välkommen till Kindslägret 2019 – det 42:a lägret i ordningen!  
Snart står Kind BK:s anläggning åter klar för en hel veckas hundträning och trevligt umgänge! 
Som vanligt erbjuder vi en instruktörsmix som inte går av för hackor, fina träningsmarker och 
lagom många roliga kvällsaktiviteter. Varmt välkomna allihop!
   
 Lägret startar kl 15 lördagen 20 juli och avlutas vid lunch fredagen 26 juli.

Som förkunskap krävs att du tävlat lägre klass (med godkänt resultat) med nuvarande eller 
tidigare hund.  
 Inkvartering sker i egen husvagn (utan el) eller i tält på klubbens område. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmälan & betalning 
Sista anmälningsdag: 14 april 
Betalning: skall vara Kind BK tillhanda senast 31 maj.  
Bankgiro 809-1787. (Plusgirot har upphört.) 
Observera att du inte behöver betala in lägeravgiften innan du fått besked om att du har 
kommit med i en grupp! Har du inte fått besked (positivt eller negativt) senast 12 maj – kon-
takta Anna Gustafsson, se nedan.
 
Om du kommit med på lägret och betalningen inte är klubben tillhanda 31/5 går din plats till 
en reserv, om sådan finns. 
 
 
 

Prioritering av anmälningar 
Kind Brukshundklubbs medlemmar har alltid förtur till platserna. Därefter prioriteras tidigare 
lägerdeltagare (de senaste 3 åren) och därefter kommer nya ekipage med i mån av plats!  
Inom varje nivå gäller först till kvarn så det lönar sig alltid att skicka in anmälan i god tid.

Anmälan 
Du anmäler via ett formulär på hemsidan, www.kindbk.com. Du hittar länk till formuläret 
under fliken ”läger”. OBSERVERA att du ALLTID får en personlig bekräftelse (undertecknad av 
Anna) på att din anmälan är mottagen! Bekräftelsen får du via din mail. Får du inget svarsmail 
inom ett dygn – kontakta Anna på telefon 070-6263641. PM skickas ut med e-post! 

Vi som leder och fördelar arbetet med Kindslägret 2019 är: 
Anna Gustafsson, lager@kindbk.com, 070-6263641, Mållan Backstad, Marie Johansson och  
Monica Schultz. 
 
Facebook 
När du anmält dig till lägret är du välkommen att gå med i vår facebook-grupp  
”Kindslägret 2019”. 

 •  Medlem i Kind BK, aktiv i och/eller tävlande för klubben: 2900,-
 Familjemedlem, utan hund 1700,- 

•  Medlem i Kind BK, aktiv i och tävlande för annan klubb: 3200,-
 Familjemedlem utan hund: 1900,-

•  Ej medlem i Kind BK: 3500,- 
 Familjemedlem: 2100,- 

I priset ingår frukost, lunch, middag samt för- och eftermiddagsfika.

PRISER

O B S !

OBS! Anmälan är bindande. Efter 31/5 (sista betalningsdag) återbetalas avgiften 
endast mot uppvisande av veterinär- eller läkarintyg. 



Niclas har figgat i ca 13 år varav de sista 6 även som tävlingsfigurant. 
Han har störst erfarenhet inom svenskskydd och tjänstehund men har 
även figgat en del inom IPO. 

Han är en uppskattad och flitigt anlitad figurant på olika läger och 
kurser runt om i landet och har figgat på ett antal schäfer SM.

Med sin egen hund Krokasmedens Evo som är 4 år tävlar han i elitklass 
skydd. 
 
 OBS: även skogsarbete & brukslydnad.

Niclas Bengtsson

Max 
10 deltagare

SKYDD

OBSERVERA att brukslydnad och uppletande kan ingå i 
ALLA grupper – beroende på vad gruppen kommer överens om!

Kari har varit aktiv inom brukshundsporten sedan hon skaffade sin första 
hund 1989. Sedan 2005 är hon även aktiv inom retrieverjakt.

Hon har deltagit på flera norska och nordiska mästerskap med två 
schäfrar, en golden och två labradorer. De har tillsammans tagit 9 
stycken norska mästerskapsmedaljer.

Nu har Kari två labradorer, Rudy och Ynni. Ynni är nu 8 år och har varit 
aktiv inom brukset sen hon var 4 då hon blev omskolad från retrieverjakt 
till brukshund. Kari och Ynni har vunnit Norska mästerskapen i både spår 
och sök, tagit hem ett jaktchampionat, en bronmedalj i Norska mästerska-
pen i retriverjakt samt ett lagguld i Nordiska mästerskapen i retrieverjakt. 
Med Rudi är det bara jakten som gäller.

Sen några år tillbaks har hon varit sökinstruktör på Norsk Brukhundsports 
förbunds veckoläger på Sölen.  
I Kind träffade vi Kari första gången i slutet av 90-talet då hon var deltagare 
på Kindlägret med sina schäfrar och vi är väldigt glada att hon nu kommer 
tillbaks som instruktör!

Kari Anne Lier Hansen

Max 
7 deltagare

BRUKSLYDNAD/
UPPLETANDE



Eva köpte sin första schäfer 1981 och har sedan dess tränat och varit 
med i Brukshundklubben.
Hon har mest hållit på med spår. 2001 startade hon sitt första SM i 
Skutskär och fick en silvermedalj. Hon tävlade sen 5 SM och 3 Nordiska 
Mästerskap tillsammans med Memorix Dexo. Han blev också årets spår-
hund 2001.
2008 tävlade Eva sitt första SM med Memorix Prixä och han startade på 
3 SM och 3 Nordiska Mästerskap. Han har 1 brons och 1 guld på Nordiska 
Mästerskapen. Han blev även Nordisk Brukschampion.
2010 kom Hedeforsens Ixo och han har några cert i spår. 
2015 skaffade Eva en bordercollie som heter Ize. Nyfikenheten på vall-
ning slutade med att Eva nu har 10 stycken får!
I höstas blev Ize godkänd vallhund och startade på SM i Ronneby endast 
2,5 år gammal. Det blev en silvermedalj. Just nu så ser det ut som att 
Eva och Ize kommer med även på årets SM. I så fall blir det Evas 10:e 
SM.  

Ca 50% spår och 50% brukslydnad under veckan.  

Eva HellströmSPÅR/BRUKS- 
LYDNAD

Max 
7 deltagare

Gunnel är Kind BK:s egen spårguru och vi är som alltid stolta när vi får  
möjlighet att presentera henne i instruktörsutbudet för Kindlägret.

Gunnel har varit aktiv inom brukshundsporten i 40 år och har haft otaliga 
hundägarutbildningar på olika nivåer samt utbildat nya instruktörer och  
tävlingsfunktionärer. 
Gunnel har tävlat inom samtliga bruksgrenar,  har varit 1:a klass A domare i 
många år och dömt flera SM i skydd. Nu har hon lämnat in sitt domarkort men 
fortsätter som aktiv tävlingsledare och utbildare inom sporten. 

Gunnel har tävlat i elitklass spår med alla sina hundar, med flera av dem även 
elitklass skydd och hon har deltagit på både SM och Nordiska mästerskapen 
med en guldmedalj i skydd som högsta merit.
Gunnels nuvarande hund heter Hedeforsens Flix, han är snart 3 år och i full 
fart med sin utbildning.

Gunnel Hjort

Max 
7 deltagare

SPÅR

OBSERVERA att brukslydnad och uppletande kan ingå i 
ALLA grupper – beroende på vad gruppen kommer överens om!



Per Arne kommer nu till oss för fjärde gången och han är ytterligare 
ett instruktörsfynd från vårt grannland i väster. Alla deltagare har hit-
tills varit mycket nöjda och glada efter en vecka med Per Arne så det  
är roligt för oss att han vill komma tillbaka. 
Per Arne skaffade sin första hund i mitten av 80-talet och har tidigare  
haft bl a tervueren och groenendael. Med sin groenendael har han  
tävlat flera norska mästerskap i sök. Per Arne är utbildad instruktör 
inom Norsk Kennelklubb, steg I och bruksinstruktör steg 2. Dessutom  
är han bruksdomare för sök och spår. 
 
Nu har Per Arne en golden av jakttyp som heter Kjapp.  
De tränar och tävlar sök och de har hittills avancerat 
till klass A som motsvarar vår svenska elitklass. 
 
 

Per Arne BakkeSÖK

Max 
6 deltagare

Geir har varit hos oss flera gånger tidigare och är en av våra mest upp-
skattade spårinstruktörer. I år ska vi som omväxling få ta del av hans 
kunskaper i söket vilket vi ser mycket fram emot. 
 
Geir har hållit på med hund sedan 1989 och haft flera schäfrar.  
Han har blivit norsk mästare i spår två gånger och även tagit hem 
Kongepokalen i spår. Han har representerat Norge i tre Nordiska 
Mästerskap. Geir är bruksdomare och bruksintruktör inom Norsk  
Kennel Klubb och utbildar även instruktörer.  
 
Nu har Geir två bordercollies, Wifi och Fixit som tränas 
i spår och sök. Hundarna tränas även för kadaversök  
av får men också för att söka upp skadade och  
levande får efter att attacker av varg och björn.

Ca 50% spår och 50% brukslydnad under veckan.  

Geir B Larsen

Max 
6 deltagare

SÖK/BRUKS-
LYDNAD

• Sista anmälningsdag: 14 april. Du får ALLTID ett personligt mail   
 som bekräftelse på att din anmälan är mottagen. Får du inget mail   
 inom 24 timmar har din anmälan inte kommit fram. Hör av dig! 

• Betalningen skall vara klubben tillhanda senast 31 maj! 

•  Dina chanser att komma med på lägret ökar om du skriver  
 flera alternativ vid instruktörsvalet. 

KOM IHÅG! 

OBSERVERA att brukslydnad och uppletande kan ingå i 
ALLA grupper – beroende på vad gruppen kommer överens om!


