
Välkommen till
Buhundsträff med höstaktiviteter på Ålbrunna gård
Söndagen den 2 oktober 2022 kl. 10 - 14

Även höstträffen för buhundar i Stockholm-Uppsala-Sörmlandsområdet anordnas på ny plats! 

Vi ses på Ålbrunna gård som ligger i Upplands Bro några mil nordväst om Stockholm. Där bor
Karina, som har Tomtelundens kennel, med familj och sina hundar Bella och Björna. 

All mark på gården är inhängnad med fårstängsel så vi kommer att kunna släppa hundarna lösa.
Men vi planerar också aktiviteter. Exakt vad försöker vi anpassa efter deltagarna önskemål. I

samband med anmälan får du på formuläret (länk nedan) berätta vad du och din hund vill jobba
med. 

Träffen bygger på att vi alla hjälps åt och utnyttjar den kompetens som finns i klubben. Några
aktiviteter vi tror det kan vara kul att jobba med är:

 Viltspår var mycket uppskattat både av hundar och förare när vi sågs på Hundudden i våras.
Här kan Jessica och Wilda hjälpa till.

 Utställningar bidrar till att göra vår ras känd. Och det går att ställa ut buhundar också på
andra utställningar än rasspecialen under buhundshelgen. Här ger Karina och Björna tips

och trix för att ha roligt och lyckas i utställningsringen.

 Nosework kan alla hundar hålla på med. När hunden väl lärt sig vad den ska leta efter - och
föraren lärt sig läsa sin hund – är Nosework ett bra sätt att trötta ut sin hund. Här visar Rolf och

Sixten hur man kan träna.



 Agility passar våra snabba buhundar. Dessutom är det kul och skapar en bra kontakt mellan
hund och förare. Här hjälper Rasmus och Fenja till!

På Ålbrunna har vi tillgång till de stora tält som användes på Buhundshelgen. Där kan vi fika och
prata buhund. Glöm inte att ta med eget fika och matsäck! 

Träffen kostar ingenting, men vi vill att du anmäler dig. Detta ska göras senast den 24 september.
Länk finns här: https://forms.gle/eFgbWNWnVTMov6G87 

De som anmäler sig till träffen kommer att få ett mejl någon dag innan träffen med adress och
vägbeskrivning till Ålbrunna gård.

Har du frågor eller synpunkter mejla till Rolf Lind på rolf@norskbuhund.com, Karina Tomtlund på
karina@norskbuhund.com eller Jessica Eriksson på jezze66@hotmail.com 
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