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Bruksgrenarna innehåller skogsarbete, 
lydnad och uppletande. En helhet. Detta 
läger kommer gå i den andan. 

Vi erbjuder alla grupper, spår, sök och rap-
port, två dagar skogsarbete och en dag 
lydnad och uppletande med duktiga 
instruktörer. 

Fredag 8/5 Lördag 9/5 Söndag 10/5
Spårgruppen
Ingrid Åkerström

Skogsarbete Skogsarbete Lydnad och Uppletande

Sökgruppen
Silva Holmér

Lydnad och Upple-
tande

Skogsarbete Skogsarbete

Rapportgruppen
Gun-Britt Arthursson

Skogsarbete Lydnad och uppletande Skogsarbete

Prova på Rapport
Gun-Britt Arthursson

Lägret kostar 2900 kr och i den summan 
ingår boende och tre heldagars instruk-
törsledd träning. Det kommer även fi nnas 
en dag “Prova på Rapport” för 500 kr
för de som är nyfi kna. Vi kommer bo på 
Kyrkekvarns anläggning (http://kyrkekvarn.
se) och tre nätter ingår (torsdag-söndag). 
Det fi nns möjlighet att laga egen mat alter-
nativt förboka färdiglagad mat. Maten ingår 
inte i priset. 

Mer information fi nns på:
http://sask.nu

Instruktörer kommer vara:

Gun-Britt Arthursson till Rapportgruppen.

Silva Holmér till Sökgruppen.

Ingrid Åkerström till Spårgruppen.

Emelie Söderberg till Lydnad & 
Uppletande. 

Presentationer av instruktörerna följer. 



Anmälan till lägret:
Denna gång har vi bestämt att det 
blir lottning av platserna istället 
för först till kvarn. Anledningen till 
detta är att vi gärna vill att alla ska 
få chansen att gå, även de som 
inte har möjlighet att titta på inter-
net varje dag. 
Så här går det till:

1. Anmälan skickas till ledamot3@sask.nu, du kan anmäla en alternativ gren om du 
vill för att få större chans att komma med. 
2. Den sista december ska anmälningarna vara inne för då sker en lottning ifall det 
är fler anmälningar än de 8 platser per gren som finns. Rapportförare och mottagare 
räknas såklart som ett ekipage.
3. De som får plats på lägret mailas omgående.
4. För att bekräfta platsen betalas då 500 kronor in på Australian Sheperdklubbens 
postgiro: 250871-1. Märk insättningen med ditt namn och grupp. 
5. Blir inte en grupp full så finns möjlighet att anmäla fram till 10 mars.
6. Hela summan ska vara betald senast den 10 april. 

När förskottet är betalt är anmälan är bindande och det krävs Veterinärintyg alterna-
tivt läkarintyg för att få pengarna tillbaka.

Ifall ni undrar över något så har vi gjort 
en hemsida med vanliga frågor och svar.
Där finns information om varje gren och 
hur det kommer fungera på lägret. 
Det går även att läsa mer om boendet och 
eventuella andra frågor.

http://sask.nu/brukslager-2015

Finns inte er fråga med är ni välkomna att 
skriva till ledamot3@sask.nu



Emelie Söderberg 
Brukslydnad och Uppletande

Jag heter Emelie Söderberg och bor i ett 
hus i skogen utanför Edsbyn, tillsammans 
med min sambo Micke, vår dotter Nora och 
mina hundar. Jag är utbildad SBK instruk-
tör och sedan april 2011 driver jag egna 
företaget Bruksviljans hundtjänst, där jag 
erbjuder hundkurser av olika slag samt 
privatlektioner utifrån ekipagets behov. Har 
även uppfödning av rasen Malinois och har 
hittills haft 2 stycken kullar. Jag arbetar ock-
så på Ica i Edsbyn. För övrigt går min fritid 
till familjen, hundarna och hundträning.

Jag är en lycklig matte till två härliga Ma-
linois tikar, Segervittring Bita och Bruks-  

viljans Arga. 
Bita är född 2007 och vi tävlar idag i elit-
lydnad, elitspår, elitsök och elitskydd. Vi 
har deltagit på Bruks SM 2010 (sök), 2013 
(sök) samt 2014 (skydd).

Arga är dotter till Bita och är född 2011. Vi 
är idag uppflyttade till elitspår, har cert i 
elitsök samt 1:a pris lydnadsklass 2.

Jag har alltid haft ett stort intresse för hun-
dar men fastnade för hundsport när jag var 
ca 10 år då jag följde med min syster och 
familjens Golden Retriever på hundkurs, 
sedan dess har jag varit fast.  :)

Innan mina mallar hade jag en boxer (min 
första egna hund, född 04) som jag tävlade 
med i lydnad och spår. Tyvärr fick jag ta 
bort henne alldeles för tidigt pga av kraftig 
spondylos, men vi hade en härlig tid tillsam-
mans och hon lärde mig massor. 

Det som fascinerar mig mest när det gäller 
hundträning är att alla hundar är individer 
och bör även därför tränas olika för att nå 
de mål man vill. Som instruktör gäller det 
att vara flexibel och det är en härlig utman-
ing och fantastisk syn när förare och hund 
förstår varandra och träningen går framåt. 

Det jag tycker är viktigt när det gäller hun-
dträning är att vara tydlig, konsekvent och 
våga släppa loss och ha roligt tillsammans 
med sin hund.

Alla grupper kommer ha chansen att 
träna för Emelie! 



Silva Holmér
Sök
Haft egen hund sedan 1985 men min första 
Aussie köpte jag 1999. 
Difloyd Millennium Viper hette han och vi 
tävlade enbart spår eftersom han inte var 
så förtjust i okända människor. 

Efter honom skaffade jag min första Border 
Collie, Q-bus. Med honom har jag tävlat 
SM i sök 4 gånger och kvalat till ett spår 
SM. Q-bus är spår och sökchampion. Han 
är nu drygt 9 år och har gått i pension.
2012 skaffade jag min nuvarande aussie 
Bingo. Han kommer från El Merinos kennel 
och är uppflyttad till lägre spår. 2013 kom 
nästa Border Collie in i flocken, Tipp-X.

Han har påbörjat sin sökträning men har 
ännu inte tävlat något utan det planerar vi 
att göra under 2015.
Min filosofi i sökträningen är att både hund, 
förare och träningskompisar ska ha roligt 
när man tränar. 

Ser fram mot detta läger och att träffa mas-
sa härliga aussies!

Ingrid Åkerström
Spår

Jag heter Ingrid och kommer från Kungälv. 
Min nuvarande hund är en schäfer som är 
drygt 8 år. Hon heter Häxa och vi har tävlat 
i elitklass spår samt lite lydnad. Nu är det 
drygt ett år sedan vi tävlade senast men vi 
håller oss fortfarande aktiva på olika sätt. 
Vi är bara inte tävlingsfokuserade längre. 

Tidigare hade jag en aussie som hette Dodi 
(Door Keepers Cheez Doodles), som täv-
lades i elitklass spår, men även sök och lyd-
nad. Med Dodi fick jag även äran att delta i 
Bruks-SM i spår två gånger. Jag är utbildad 
allmänlydnadsinstruktör och har haft en del 
kurser i både spår och lydnad. Bland annat 
har jag de fyra senaste åren varit instruktör 
på boxerklubbens årliga sommarläger. 

Hundar fungerar på olika sätt och det gäller 
att hitta övningar som passar just dig och 
din hund. Att ha en bra relation med sin 
hund är viktigt och tillsammans med mo-
tivation, glädje, tålamod och tydlighet så 
kommer man en bra bit i sin hundträning.



Gun-Britt Arthursson 
Rapport
Mitt  hundliv började en dag i maj 1972, när 
jag köpte en 13 mån tik som redan varit i 
6 olika hem. Hon hade en del problem (så 
klart) men 1974 blev hon SBCH och del-
tog i spår SM i Strängnäs, vi slutade på 4:e 
plats.
TULA fick 4 valpar och jag hade inte tänkt 
ha nån mer hund, men en liten rackare satt 
på min axel och sa: 
”Ta tiken och visa gubbarna att det går att 
köra upp en hund utan att sparka och slå 
in  lydnad” 
Bitte blev SBCH och LCH.

Jag blev domare 1981, (bruks & lydnad) 
sen SBK kontrollant (döma certprov FV/
HV) instruktör SBK och FV, jobbade på F15 
och utbildade hundförare på Vaktplutonen, 
deltog i flertalet veckolånga övningar lan-
det runt. Utbildade mig till mentalfigurant, 
testledare och  mentalbeskrivare.
Självklart har jag jobbat som diverse funk-
tionär på hemmaklubben. 

Har under åren alltid haft Schäfer som jag 
tävlat med, dom har blivit SBCH, LCH och 
Tjänstehundar i Flygvapnet, den sista hun-
den kallas Försvarsmaktshund. Har deltagit 
i x-antal bruks-SM med egna hundar och 
som mottagare i Rapporten åt andra, jag 
har även varit uttagen i Landslaget och täv-
lat för Sverige i Nordiska Mästerskapen.

Rapport har blivit min favoritgren, men  
njuter av spår och lydnad också, men allra 
mest för beteenden/förståelse. Jag fullkom-
ligt älskar att klura ut lösningar i alla omöjli-
ga lägen, men tror stenhårt på att ”sätta 
relationen” i mycket tidig ålder. Trivs som 
bäst när jag har läger/kurser och får träffa 
massor med härliga människor och hundar. 
Älskar att tävla också :)

ALLT som har med hunden att göra är en 
njutning!


