
 
 
Vi är stolta att även i år erbjuda en heldag med en av landets populäraste instruktörer!  
Vi kan garantera att du åker hem laddad och inspirerad! 
 
Jenny har ett stort hundintresse men hennes intresse för människor är, om möjligt, ännu större.  
I rollen som coach fokuserar hon i första hand på dig som hundtränare. Hon är inte låst i något 
koncept, utan fokuserar på att hitta vägar som motiverar dig.  Det enda hon håller fast vid är vikten 
av arbetsglädje - såväl hos dig som hos din hund! 
 
Vi inleder dagen med fika och lite om hur Jenny ser på tävlingslydnad sen kör vi praktiskt hela dagen.  
 
Det finns plats för 6 ekipage och utöver dessa är åhörare varmt välkomna. Att lyssna och lära är 
många gånger mycket värdefullt eftersom du då kan fokusera till 100% (vi lovar att du känner igen de 
flesta utmaningarna  ). 

Plats: Helsingborg Brukshundklubb (karta se hbgbk.com) 
Tid: 10:00 – 17:00 (lunch ca kl.13-14) 
 
Du som vill delta med hund: 
Intresseanmälan görs senast  den 19 maj på mail:  ordforande@sask.nu  OBS! Uppge ditt och 
hundens namn. Är du medlem i SASK så uppge ditt medlemsnummer eftersom medlemmar har 
förtur. Invänta besked - som du får senast den 26 maj - om du har kommit med (vi lottar nämligen 
platserna om det blir fler än 6 anmälningar).  
Kommer du med betalar du in 1.395 kr* till SASK pg 25 08 71 -1. Obs! Vid inbetalningen uppge 26/6 + 
ditt namn (viktigt för att vi ska kunna bocka av dig). 
*= i priset ingår fika, lunch och eftermiddagsfika (meddela oss om du har allergi eller specialdiet). 

Du som vill delta som åhörare: 
Maila till: ordforande@sask.nu och uppge ditt namn + medlemsnummer samt att du vill vara 
åhörare. Obs! Åhörare är i första hand endast för medlemmar. 
Betala därefter in 350 kr* till SASK pg 25 08 71 -1. Vid inbetalning uppge 26/6 + ditt namn (viktigt för 
att vi ska kunna bocka av dig). 
*= i priset ingår fika, lunch och eftermiddagsfika (meddela oss om du har allergi eller specialdiet). 

VARMT VÄLKOMNA! 
Svenska australian shepherdklubben 

Även i år har vi fått möjlighet att erbjuda en 
lydnadsdag - den 26 juni - för Jenny Wibäck 

på Helsingborg BK! 

 

 

2016-04-01 

Svenska australian shepherdklubben (SASK) är en rasklubb inom Svenska brukshundklubben (SBK). Det är en ideell förening som syftar till att 
främja utvecklingen av en frisk och sund vall- och brukshundras; mentalt, hälsomässigt och exteriört. Rasklubben har ett avelsansvar och klubbens 
viktigaste arbete sker genom faktainsamling, information, uppfödarutbildning och erfarenhetsutbyten, framför allt uppfödare emellan. SASK är 
också en plattform för gemensamma aktiviteter, inspiration, uppmuntran och råd mellan klubbens alla medlemmar. Mer info finns på www.sask.nu 

 

http://www.sask.nu/
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