
SPÅRLÄGER  

1-3 JULI 2022 

Varmt välkomna att anmäla till spårläger för Eva Hellström Nilsson. Eva vann Bruks-SM i 
spår 2021. Se hennes presentation längre ner i denna inbjudan. 

Tider: Fredag 1/7 2022 kl. 19.00 till söndag 3/7 ca kl. 16. På lördagen och söndagen samlas 
vi kl 9.00 för avfärd till spårmarkerna. 
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. 

Kostnad med hund: 1700 kr  Åhörarplats: 500 kr 

Det finns 6 platser med hund. IGP-spår ingår inte. Föraren ska vara medlem i OBK. 
Föraren ska minst ha grundläggande kunskaper om bruksprov spår, och tävla eller ha en 
ambition att tävla bruksprov spår. 
De som inte får en plats hamnar på reservlista om så önskas.  
4 åskådarplatser.  

Anmälan med hund ska innehålla följande: 
• Ditt namn och mobilnummer. 
• Hund (ras, ålder). 
• Beskrivning till instruktören: Hur långt ni har kommit i spåret, 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 20 maj 2022 till hillevi.wikren@gmail.com 
Besked om ni har kommit med meddelas via mail senast 27 maj.  
Sista betalningsdag (hela avgiften inkl eventuell övernattningskostnad) kommer att vara den 
3 juni 2022. Betalas efter att du fått bekräftelse på att du har fått plats, då du även får 
betalningsuppgifter.  
 

Hjärtligt välkomna! 
Lägerkommittén 



Evas presentation av sig själv: 

Jag köpte min första schäfer 1981 och har sedan dess tränat och varit med i brukshundklubben. 

Jag har mest hållit på med spår. 2001 startade vi på vårt första SM i Skutskär och fick en 
silvermedalj. 

Det blev 5 SM och 3 Nordiska Mästerskap med Memorix Dexo. Han blev också årets spårhund 2001. 


2008 tävlade Memorix Prixä sitt första SM och han startade på 3 SM och 3 Nordiska Mästerskap. 
Han har 1 brons och 1 guld på Nordiska Mästerskapen. Han blev även Nordisk Brukschampion. 


2010 kom Hedeforsens Ixo och han har några cert i spår. 


Därefter skaffade jag en helt ny ras… en bordercollie som heter Ize. Fantastisk fin hund att arbeta 
med. Nyfikenheten på vallning slutade med att vi nu har 13 stycken får! 

Ize är godkänd vallhund och har tävlat i vallning. 

2019 startade han på SM i Ronneby endast 2,5 år gammal. Men med en otroligt bra special och en 
jämn lydnad så blev det en silvermedalj. Förra året kom så äntligen den efterlängtade guldmedaljen 
på mitt 11:e SM. 

För snart 3 år sedan köptes en ny liten BC; Mac, som enbart skulle bli en vallhund. Men det visade 
sig att han är en superfin brukshund också och ska tävla högre klass spår. Så det blir en hel del 
träning med två hundar som tävlar både bruks och vallning. 


Jag tror på att träna enkelt och att det ska vara kul. Jag vill ha en bra relation med min hund och ett 
bra samarbete. Jag är ganska petig och tror på bra grundträning och att hunden förstår vad vi menar 
och att inte ha så bråttom.


 

 


