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INBJUDAN TILL 
KINDSLÄGRET 2022 
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Vi hälsar dig välkommen till Kindslägret 2022 – det 44:e lägret i ordningen!  
Lite nytt och lite välkänt finns i årets instruktörsutbud. Vi ser mycket fram emot en fin läger-
vecka. Varmt välkomna allihop!
   
 Lägret startar kl 15 lördagen 23 juli och avlutas vid lunch fredagen 29 juli.
Som förkunskap krävs att du tävlat lägre klass (med godkänt resultat) med nuvarande eller tidi-
gare hund.  
 Inkvartering sker i egen husvagn (utan el) eller i tält på klubbens område. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmälan & betalning 
Sista anmälningsdag: 17 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 15 maj – kontakta 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 070-626 36 41. PM skickas ut med e-post! 

Vi som leder och fördelar arbetet med Kindslägret 2022 är: 
Anna Gustafsson, lager@kindbk.com, 070-626 36 41, Mållan Backstad, Jessica Lidén och  
Lena Jacobsson. 
Facebook 
När du anmält dig till lägret är du välkommen att gå med i vår facebook-grupp  
”Kindslägret 2022”. 

 •  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

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



Niclas har figgat i ca 15 år varav de sista 8 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 7 år tävlar han i elitklass 
skydd. 
 
 OBS: även skogsarbete & brukslydnad.

Niclas Bengtsson

Max 
10 deltagare

SKYDDSKYDD

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

Merja är klubbens egna, och mycket uppskattade, rallylydnadsinstruktör
och har flera kurser i klubbens regi varje år. Hon började sitt hundliv
på 80-talet och har tävlat både elit spår och elit lydnad med
groenedael. Merja har varit rallyinstruktör i 10 år och har sedan dess
haft rallykurser på alla nivåer och i alla klasser. Hon är även utbildad
rallyskrivare och dömer ofta inofficiella träningstävlingar. Nu tävlar
Merja mästarklass med sin finska lapphund Riina.

För att delta i gruppen ska du ha gått nybörjarkurs och/eller ha
kännedom om alla skyltar i denna klass. Gruppen passar rallyekipage på
alla nivåer.

Merja Johansson

Max 
7 deltagare

RALLYLYDNADRALLYLYDNAD



Lars Persson började  med hund 1974 i SBK: Malmöavelning. Under 
åren har han tävlat mest spår och det har blivit ett flertal SM och NM. 
Han har under åren varit flitigt anlitad som instruktör i spår uppletande 
och lydnad. Detta säger han själv har hjälpt honom att utvecklas vidare 
som hunddressör och få större kunskap och förståelse att arbeta med 
hund med en positiv inriktning. Han har arbetat med hund i tjänst på 
kärnktaftverket med att söka sprängmedel och vapen.
Som förebilder och läromästare har han haft Gunvor af Klinteberg samt 
Sven  Järverud.
Idag har Lars en schäfertik som är ca 18 mån.

Vi hälsar Lars varmt välkommen tillbaks till Kindlägret! 

Ca 50% spår/uppletande och 50% brukslydnad under 
veckan.  

Lars Persson

Max 
7 deltagare

Till vardags arbetar han som patrullhundsförare inom norska Forsvarets 
hundtjänst. Han har tidigare arbetat med bombhund. 
Frank började med hund 2011 och han har hela tiden haft malinois. Idag 
har han en malle på 3 år som ska utbildas till patrullhund samt tävlas i 
spår och sök. Han har tidigare varit instruktör på NBF:s läger på Sölen.
Frank har tävlat i flera norska mästerskap i spår med placering 5 som 
bästa resultat. Han har även deltagit i nordiska mästerskapen i skydd, 
även där med placering 5 som främsta merit.
Något som Frank verkligen brinner för inom hundträningen är momentin-
lärning.
Vi är superglada att Frank kommer tillbaks till Kind och delar med sig av 
sin kunskap till oss!

Ca 50% sök och 50% brukslydnad under veckan. 

Frank Mellemsaether

Max 
6 deltagare

SÖK/SÖK/BRUKS-BRUKS-
LYDNADLYDNAD

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

SPÅR/BRUKS- SPÅR/BRUKS- 
LYDNADLYDNAD



Per Arne kommer nu till oss för sjätte gången och han är ytterligare 
ett instruktörsfynd från vårt grannland i väster. Alla deltagare har hittills 
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 samt en groenendael.  
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.  
 
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 Kong-
epokalen 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 samt en mallevalp som heter Do it. Hundarna tränas även 
för kadaversök av får men också för att söka upp skadade och  
levande får efter att attacker av varg och björn.

 

Geir B Larsen

Max 
7 deltagare

• Sista anmälningsdag: 17 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 OBSERVERA att brukslydnad och uppletande kan ingå i 
ALLA grupper – beroende på vad gruppen kommer överens om!ALLA grupper – beroende på vad gruppen kommer överens om!
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