SBk SMÅLANDSDISTRIKTET och dess klubbar
SM ÅL AND

För dig

för din hund

Välkommen till Brukshundklubbarna i Småland

Hur ser ditt hundliv ut: en ny familjemedlem med mjuka tassar och sylvassa tänder, en kaxig
unghund, en fyrbent kompis mitt uppe i karriären eller en tillbakalutad senior? I Svenska Brukshundklubben spelar det ingen roll. Du är precis lika välkommen, oavsett hundras, erfarenhet och
framtidsplaner!

Brukshundklubben finns nära dig
SBK Smålandsdistriktet består av 32 brukshundklubbar, från Tranås i norr till Älmhult i söder, från Smålandsstenar
i väst till Saxnäs i öst. Det betyder att det faktiskt finns en brukshundklubb nära dig var du än bor. Och varje lokalklubb erbjuder dig och din hund utbildning, tävlingar, sammankomster och nya vänner med samma intresse som
du själv: hundar.

SBK spelar roll
Svenska Brukshundklubben är en central organisation med en samlad hundkunskap som är näst intill oändlig. Det
är också SBK som formar de regler som säkrar att svenska hundar har det bra och som för oss hundägares talan i
samhället. Dessutom arbetar SBK för sund hundavel, både fysiskt och mentalt. Smålandsdistriktet har arrangerat
flera svenska mästerskap och ser fram mot att vara värd för Nordiska Mästerskapen 2019.

Gör ett besök
hos oss!
Ta en tur till någon av våra butiker,
där du alltid hittar bra erbjudanden.
Eller gå in på www.hooks.se för att se
hela sortimentet till ryttare, häst & hund.
60 dagars öppet köp.

HOOKS.SE

Samspel och glädje
Svenska Brukshundklubben lägger fokus på samspel och glädje mellan förare och hund. Det
säger sig självt att det ska vara roligt att ha hund. Och det ska vara kul att vara hund! De flesta
tycker om hundar som uppför sig väl och som fungerar med människor och andra hundar. Men
för att komma dit krävs engagemang, förståelse för hunden som individ och hur den lär sig. Det
är därför du ska gå på kurs. Och det är därför du ska göra det på Brukshundklubben.

Ge din hund möjligheter
När du tränar din hund ger du den samtidigt möjligheten att vara duktig. I träningen skapas dessutom det ömsesidiga förtroendet, vänskapen och glädjen. Ni blir ett ekipage! Därför erbjuder SBK kurser i alla grenar och på alla
nivåer, från nybörjare till elitekipage. Det spelar ingen roll VAD du tränar med din hund, bara ni gör NÅGOT. Så välj
det du själv tycker verkar roligt och din hund kommer garanterat att hålla med dig.

Något för just dig
På klubbarna inom SBK Småland finns kurser för alla: valpkurs, unghundskurs, kurs i
vardagslydnad och kurser inom de olika tävlingsgrenarna. För att gå kurs måste du vara
medlem i SBK och klubben som håller kursen. Medlemskapet innebär också att du har
tillgång till träningsplan, tävlingar och träningstips, och att du är försäkrad när du deltar i
aktiviteter arrangerade av SBK.

Välutbildade instruktörer
När du går en kurs på Brukshundklubben har du alltid en utbildad och uppdaterad instruktör. Här räcker det inte med ett fåtal meriter med någon enstaka
hund för att sätta på sig tränarmössan. SBK utbildar också domare, tävlingsledare, tävlingssekreterare och föreningsaktiva för att säkra kunskap som
kommer oss hundmänniskor till nytta.

Lydnad är grunden
Det är här ditt aktiva hundliv startar. Lydnad handlar inte om superdisciplin utan om följsamhet,
lyhördhet och glädjen över att kunna. Dessutom ingår lydnad som en del i alla övriga grenar. Alla
hundar, renrasiga och blandraser, stora och små, kan tävla i lydnadsgrenarna och agility.
Tävlingslydnad
Det finns fyra lydnadsklasser, från Startklass till Klass 3. I startklass ska hunden klara de viktigaste – och enklaste – momenten,
som att gå i koppel vid förarens sida, komma på inkallning och
lyda enkla kommandon. Därefter stegras kraven på samarbete,
precision och momentens svårighetsgrad, klass för klass.

Rallylydnad
Det här är den gren inom hundsporten som växer allra mest,
kanske för att den passar alla hundar, även de lite äldre. Hunden
och du själv följer en bana med skyltar som talar om vilka moment ni ska utföra. Här ska du hjälpa och uppmuntra din hund
genom banan. Det finns fyra klasser inom Rallylydnaden, från
Nybörjarklass till Mästarklass.

Agility
Har du en pigg och rörlig hund är kanske agility er gren. Du och
din okopplade hund ska ta er genom en hinderbana inom en viss
tid. I agility finns det tre klasser och fem storleksklasser, så hundar av alla storlekar kan tävla utifrån sina egna förutsättningar.

När du och din hund
vill göra skillnad
Patrullhund
SBK är en frivillig försvarsorganisation som, på uppdrag av
Hemvärnet, utbildar hundförare och hundar för Försvarsmaktens olika förband. I förbandet är du i första hand soldat och
du och hunden är ett komplement till övrig bevakning. Det här
är något för dig som vill göra en insats med hund i det svenska
försvaret.

Räddningshund
Utbildningen till räddningshund sker i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd alternativt Sjöfartsverket för sjöräddningshundar. Räddningshunden används till att söka efter
försvunna människor, vid stora olyckor, naturkatastrofer och
andra krissituationer. Det ställs tuffa krav på att räddningshunden accepterar besvärliga miljöer, svåra underlag, höga höjder,
rök, buller och eld. Eller kalla och dramatiska situationer på
båtar och i vatten.

• Operationsavdelning
• Separat tandavdelning
VÄLKOMNA!

• Röntgen
• Poliklinik

Ängarydsgatan 8 • Tranås
0140-385440 • www.tranasvet.se

Bruksgrenarna är specialiserade
Bruksgrenarna tar dig och hunden ut i naturen. Alla kan träna bruksgrenarna men bara renrasiga
hundar som genomgått mentalbeskrivning får lov att tävla. I samtliga bruksgrenar ingår lydnadsmoment och specialmoment med stegrande svårighetsgrad, genom fyra klasser: Appellklass, Lägre
klass, Högre klass och Elitklass.
Spår
Alla hundar kan spåra och det gör bruksklassen Spår rolig för
både hund och förare. Hunden ska följa ett personspår och
hitta ett givet antal föremål i spåret. I lägsta klass, Appellklass,
är spåret 300 meter och i den högsta, Elitklass, 1 500 meter. I
de högre klasserna ingår även uppletande av föremål.

Sök
Bruksgrenen Sök innebär att hunden ska genomsöka ett
område för att finna och markera människor som gömt sig
där. En social och tillgänglig hund som är modig nog att själv
ta sig fram i naturen har goda förutsättningar för att bli en bra
sökhund.

Rapport
Rapport är en gren där specialmomentet innebär att hunden
själv ska springa mellan olika stationer så snabbt som möjligt.
Rapporthunden är modig och självständig och ska ha ett gott
förhållande till två förare.

Skydd
I bruksgrenen Skydd ska hunden kunna stoppa en flyende person och skydda sin förare mot kraftiga hot. Det här är en gren
som ställer höga krav på hundens lydnad men också kamplust
och skärpa. För att tävla i skydd måste hunden ha licens från
SBK.

IPO
IPO, internationell prövningsordning, är en tävlingsgren som
passar brukshundar med mycket arbetsglädje, mod och
förmåga till koncentration. I IPO ingår spårande, lydnad och
skyddsarbete, som i sin tur kräver licens. IPO är en tävlingsgren som kräver verkligt samarbete mellan förare och hund.

Specialsök
Aktivera din hund genom att låta den utnyttja – och utveckla –
sitt fantastiska luktsinne. Grenen innebär att du lär din hund att
söka och markera en speciell doft. Kantarellsök är ett exempel
eller det som kallas Nosework, en kommande tävlingsgren.

Välkommen till din brukshundklubb
Aneby Brukshundklubb
www.anebybk.se

Lesseboortens Brukshundklubb
www.lesseboortensbk.se

Sävsjö Brukshundklubb
www.savsjobk.se

Eksjö Brukshundklubb
eksjobk.se/wordpress

Ljungby Brukshundklubb
www.ljungbybrukshundklubb.se

Tingsryds Brukshundklubb
www.tingsrydsbrukshundklubb.com

Emmaboda Brukshundklubb
www.emmabodabk.se

Mönsterås Brukshundklubb
www.monsterasbk.se

Torsås Brukshundklubb
www.torsasbk.se

Emådalens Brukshundklubb
www.emadalensbk.brukshunder.com

Njudungs Brukshundklubb
www.njudungsbk.com

Tranås Brukshundklubb
www.tranasbk.com		

Forserums Brukshundklubb
www.forserumsbk.se

Nybro Brukshundklubb
www.nybrobk.se

Vetlanda Brukshundklubb
www.vetlandabhk.com

Gislaved Västbo Brukshundklubb
www.gislavedvastbobk.se

Nässjö Brukshundklubb
www.nassjobk.se

Värnamo Brukshundklubb
www.varnamobrukshundklubb.com

Gnosjö Brukshundklubb
www.sbkgnosjo.se

Oskarshamns Brukshundklubb
www.oskarshamnsbk.se

Växjö Brukshundklubb
www.vaxjobk.se

Hultsfred Brukshundklubb
www.hultsfredbrukshundklubb.se

Saxnäs Brukshundklubb
www.saxnasbhk.se

Åseda-Lenhovda Brukshundklubb
www.a-lbk.se

Höglandets Brukshundklubb
www.hoglandetsbk.se

Skillingaryd Attila Brukshundklubb
www.sbkattila.se

Älmhult Brukshundklubb
www.elmhultbrukshundklubb.se

Jönköpings Brukshundklubb
www.jbhk.se

Smålandsstenars Brukshundklubb
www.smalandsstenarbk.se

Ölands Brukshundklubb
www.obhk.se

Kalmar Brukshundklubb
www.kalmarbk.com

Sommenbygdens Brukshundklubb
www.sommenbygdensbk.com

Kontakta oss!
Kontakta alltid i första hand en av våra 32 lokalklubbar.

Svenska Brukshundklubben Smålandsdistriktet
Farshult 202
570 72 Fagerhult
E-post: sekreterare@sbksmaland.se
Hemsida: www.sbksmaland.se

får ni poäng på allt!*

Klubben är helt kortfri, dina medlemsuppgifter sparas i kassan. Bonusen betalas ut när du
väljer att ta ut den. Den kan användas efter att varje nivå har uppnåtts, dvs när du handlat
för t. ex. 1000 kronor kan du använda bonusen på nästa köp. Som medlem i Jönköpings
brukshundklubb får du dessutom ta del av förmånliga kampanjer och erbjudanden.
Fördelar du får som kund
Handla för 1000 kronor och få 3% återbäring
Handla för 2000 kronor och få 5% återbäring
Handla för 3000 kronor och få 10% återbäring
Intjänandeperioden är inte tidsbunden
Bonusperioden är inte tidsbunden
Kortlös, allt sparas i kassan

036-16 46 33 • info@rilo.se
facebook.com/rilozoo
Solåsvägen 22 • 553 03 Jönköping

*Undantag från bonusgrundande:
Foder med 5:e till halva priset. Foder med 11:e på köpet. Kattsand med 5:e till halva priset. MIM´s säkerhetsprodukter. Akvarier och akvariebänkar

• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 13000 • www.jssverige.se

I vår bonusklubb

