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Firar hela året i hela Sverige!



My Dog i Göteborg

4-7 januari
Brukshundklubben är som vanligt 
på plats
2018 har vi jubileumstema och 
extra mycket utrymme.

Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY-NC-SA

http://foto.stortsett.se/2015/01/05/mydog/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


Symposium 13 januari
kl 13-18

Tänk om hunden kunde prata!

Folkets hus i Stockholm
Föreläsare:

Per Jensen
Åsa Nilsonne

Kenth Svartberg

Hur hunden blev hund och anslöt sig till människan, relationen, 
kommunikationen, forskningen, utvecklingen, inlärningen

Symposiet live 
streamas och sänds på 
en rad olika platser i 
landet.
Arrangemangen 
genomförs i 
samarbete med 
Studiefrämjandet och 
lokala klubb eller 
distrikt.



Jubileumsapporten
Är tänkt att löpa som en stafett genom landet.
Vi kommer att kunna följa stafetten på en karta på hemsidan.
Distrikten – pusha era klubbar!
Vi inspirerar, synliggör och skapar gemenskap bland hundägare och i 
organisationen.

http://oesidk.dk/2011/08/stafetten-fortsaetter/
http://oesidk.dk/2011/08/stafetten-fortsaetter/
http://oesidk.dk/2011/08/stafetten-fortsaetter/
http://oesidk.dk/2011/08/stafetten-fortsaetter/


Jubileumsapporten
Innebär olika arrangemang
• Centralt har vi skapat många olika förslag på aktiviteter och 

arrangemang.
• Genomförs lokalt och regionalt i samarbete med 

Studiefrämjandet och sponsorer.
• Det kan vara föreläsningar, prova på aktiviteter, hundloppis, 

utställningar, rådgivning o s v.
• Vi ska synas - hålls ute på ”byn”.
• Eller locka hundägare till klubben.
• Vi vill ha med hundungdomar, det speglar framtid.
• Läs mer på:
www.brukshundklubben.se/jubileumsapporten

http://www.brukshundklubben.se/jubileumsapporten


Födelsedag den 30 maj
Ett riktigt tårtkalas!

Vi hoppas att alla klubbar firar födelsedagen genom att:

• 19.30 servera tårta till alla medlemmar och hundintresserade 
• 19.55 webb sänder vi tal från förbundsordförande
• 20.00 hela Sverige hurrar

Under veckan präglas dags- och lokalpress av            reportage 
om Brukshundklubben.
Sveriges befolkning ska uppleva att Brukshundklubben finns!

http://se.123rf.com/photo_15356749_tecknad-t%C3%A5rta-r%C3%A4cker-att-dra-vector.html


SM i bruks, IPO, lydnad, rallylydnad, 
tjänstehund, räddningshund

Blekingedistriktet arrangerar jubileums-SM i storformat. 
Huvudarenan är placerad vid Ronneby Brunn.

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiG2Lr27K7MAhXLCywKHUutCqcQjRwIBw&url=http://www.skk.se/sv/BKK/Utstallningar/Vara-utstallningar/Internationell-hundutstallning-2015/&bvm=bv.120551593,d.bGs&psig=AFQjCNGrVa3BD51qIk8qixrRqiPHZvVWIg&ust=1461847580625784


Grand final

Stockholms hundmässa i 
december 2018

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj9572Zia_MAhXFiCwKHbXcAg0QjRwIBw&url=http://www.skk.se/sv/stockholmhundmassa/Nyheter/2015/4/Domarlistan-ar-klar/&bvm=bv.120551593,d.bGs&psig=AFQjCNGM5AVg664WeidtaJ77Mx-YavQ_EQ&ust=1461855149115121
http://i1os.com/?vwAw6GwCLBc.video
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Vi ska bli många som firar!

http://fearwolf.blogspot.com/2016/06/bloggen-200-000-hits-hipp-hipp-hurra.html

