
Brukslydnadsläger


I år har vi ett läger som kommer att passa både bruks och lydnads ekipage!

Den 4-5 juni kommer Jenny Wibäck till Oskarströms Brukshundklubb.


Dag ett är inriktad på fritt följ.


Dag två är öppen för deltagarna att välja vilka moment de vill ha hjälp med.


Tider 9.30 - 16.30 med en timmes lunch mitt på dagen.


Det finns 6 platser för deltagare med hund 2500:-

5 åskådarplatser 500:-


Alla ordnar sina egna måltider (frukost, lunch, fika etc inkl önskad dryck) hela helgen. Den ena 
kvällen grillar vi tillsammans (var och en tar med det den vill grilla) och den andra kvällen beställer 
vi pizza tillsammans. 


Möjlighet finns att sova i klubbstugan i mån av plats eller ställa upp husvagn/husbil mot 
en kostnad på 50 kr/dygn eller 100 kr för hela helgen.


Sista anmälningsdag 17 april

Efter det så får de som anmäler sig ett mail som meddelar om man kommit med eller inte.


Anmälan med hund ska innehålla följande:

• Ditt namn och mobilnummer.

• Hund (ras, ålder).

• Beskrivning till instruktören: Hur långt ni har kommit , styrkor och svagheter, vad ni särskilt 

vill ha hjälp med, etc.

• Ange om du vill ha husvagns-/husbilsplats eller sovplats i klubbstugan.


Anmälan till åhörarplats kräver anmälan med namn, mobilnummer och eventuellt önskemål om 
husvagns-/husbilsplats.


Anmälan mailas senast den 17 april 2022 till Jenny.fritzon@telia.com

Besked om ni har kommit med meddelas via mail senast 25 april.

Sista betalningsdag (hela avgiften inkl eventuell övernattningskostnad) kommer att vara den 1 maj 
2022. Betalas efter att du fått bekräftelse på att du har fått plats, då du även får 
betalningsuppgifter. 




Om Jenny Wibäck 

Jenny arbetar sedan 2008 som frilansande pedagog och är verksam som föreläsare, skribent  och 
coach inom hundsport. Hon har också skapat utbildningskonceptet Resurshundförare och driver 
detta i kommunal regi. Dessförinnan undervisade hon i ämnet ”Användning av hund i vård och 
socialt arbete” på Malmö Högskola.  Hennes egen akademiska utbildning består av en 
kandidatexamen i pedagogik och en magisterexamen i handikappvetenskap. 2019-2020 
utbildade hon sig till licensierad mental tränare hos Uneståhl Education.

Inom Svenska Brukshundklubben är Jenny ideellt aktiv som domare i tävlingslydnad. Hon har i 
den rollen fått förtroendet att döma både svenska och nordiska mästerskapen. Under 2016-2017 
var hon assisterande landslagscoach.

De egna hundarna tränas och tävlas i lydnad, spår, heelwork to music, freestyle och fårvallning. 
(Det sistnämnda med husse Fredrik).  Jenny har kvalificerat sig till 7 lydnads-SM, med tre olika 
hundar och varit 0.75 poäng från ett brukschampionat 🙂 

 

”Ledorden i mitt arbete är Vilja Och Veta – i den ordningen. Jag tror på arbetsglädjen som vårt 
viktigaste verktyg för att nå meningsfulla mål och jag tror på vikten av att göra sin grej, för att hitta 
arbetsglädjen. Förkortningen råkar bli VOV 🙂  och andra ledord för mitt arbete skulle kunna vara 
hundar och motivation. Jag coachar människor att motivera sina hundar och jag arbetar också 
med hur hunden kan vara en motivator för människor med särskilda behov.”


