Mitt namn är Christer Petersson och jag är nu inne på min
tredje hund. Valet har fallit på en Flatcoated Retriever som
heter Milton. Milton och jag tycker om att spåra och leta upp
människor ute i terrängen därför har jag utbildat Milton till
patrullhund inom hemvärnet. Vi tränar även en del lydnad
och uppletande. De kurser jag håller på klubben är oftast
allmänlydnad 1 allmänlydnad 2 samt spårkurs. Jag håller
kurser på klubben för att det är roligt att hjälpa deltagarna att
utvecklas och göra framsteg med sina hundar.

Mitt namn Helene Petersson. Jag utbildade mig till
allmänlydnadsinstruktör 2005 och vidareutbildade mig
sedan till SBK instruktör 2011. Håller kurs i valp,
fortsättning, allmänlydnad, spår och rapport. Min hund
Zaffi är en Flatcoated Retriever på 6 år. Han är min 4:e
hund. Vi trivs bäst då vi tränar spår och uppletande. Mitt
motto är: Viktigast är att ha roligt med sin hund.

Mitt namn är Germund Eriksson. Jag håller
viltspårkurser – gärna med inslag av eftersök.
Jag är även utbildad problemhundsutredare
och kan ta in problemhundar när tid finns. Jag
kan även träna hundar på inkallning i mitt
hundträningshägn.
I övrigt är jag ansvarig för polisens
eftersöksorganisation gällande viltolyckor. Jag
kommer även att hålla utbildning i
rovdjursspårning åt polisen för länen söder om
Värmland. Jag är instruktör för jägareförbundet på eftersök och viltspår.
Håller rovdjursspårningskurs i samarbete med SWDI och har själv 2 hundar som går på
rovdjur för polisen.

Jag heter Sonja Lindeman.
Jag är utbildad Allmänlydnadsinstruktör och
Rallylydnadsinstruktör. Jag är även boxerägare av
födsel och ohejdad vana. Just nu har jag boxertiken Safi
som är 6 år. Med henne tränar jag lydnad, rallylydnad,
spår, uppletande och sök. Vi fuskar även litet med
rapport som motionshöjare. Vi har tävlat litet, men mitt
fokus ligger mer åt att det är ROLIGT att TRÄNA och
att göra roliga saker tillsammans med hunden.
Jag är ny instruktör hos Torsås Bk. Dock har jag haft
både valp- och fortsättningskurser samt
Rallylydnadkurser i min tidigare klubb. Jag gillar att
använda mig av lek i träningen och är helt inriktad på
belöningsbaserad inlärning.

Mitt namn är Therése Petersson och jag är
ursprungligen härifrån Torsås.
Jag utbildade mig till agilityinstruktör hösten
2013.
Min första kurs i agility gick jag 1996 när jag var
13 år gammal. Det var tillsammans med min
första hund Cindy - en Cavalier King Charles
Spaniel. Jag var fast från första träningspasset. Vi
höll på att träna i 8 år.
Jag gjorde sedan ett uppehåll fram till 2011 då jag
började träna min nuvarande hund Isa - en
Dvärgpudel. Vi tränar och tävlar i både
Agilityklass och i Hoppklass.
Jag brinner för att föra vidare denna underbara sport till andra. Agilityn skapar ett bra
samarbete och bra kontakt mellan förare och hund. Agilityn är en bra mental träning för
hunden samtidigt som man har jätteroligt tillsamman. Därför vill jag föra vidare agilityn till
andra hundförare.

Yvonne Amper, utbildad Fritidspedagog och jobbar i
Kalmarkommun inom Socialförvaltningen.
Bor i Torsås.
Två hundar Svea, en blandras och Vilma, en Dansk
Svensk Gårdshund
Har gått en mängd kurser med egen hundar på
Brukshundsklubben, valp, fortsättnings, allmänlydnad,
lydnad, spår, agility, rally.
Är utbildad Besökshundsförare och håller på med
Terapihundsförareutbildningen.
Jag tycker det är roligt att vara med min hund Svea, vi
leker mycket och hittar ofta på egna varianter av träning och träningsmaterial. Jag använder
ofta klicker och shaping vid inlärning. På klubben gillar jag att träna Rallylydnad. Vad jag
borde träna mer är Spår för det gillar både jag och Svea väldigt mycket.
Håller kursen ”Lek & Kontakt” där vi undersöker om leken kan förstärka kontakten mellan
dig och din hund
Vi har kul och prövar samtidigt olika sätt att lära för er båda. Det handlar om problemlösning,
samarbete, kroppskontroll, hjärngympa och lite tricks. Men mest av allt att ha kul tillsammans
med sin hund!

Jag heter Marie Lennartsson och bor i Ljungbyholm. Jag
har 3 wachtelkillar på 11 och 3 år & en på 10 mån. Jag
tränar och tävlar i rallylydnad. De 2 yngre wachtlarna ställer
jag ut en hel del också. Det blir en del viltspår också, och så
jagar de hel del med husse.
Jag började på Torsås brukshundklubb -92, när jag skaffade
min första egna hund, sedan har det bara blivit mer o mer,
jag utbildade mig till agilityinstruktör och senare till
allmänlydnadsinstruktör. Jag håller valp och
fortsättningskurser. Jag är även tävlingsansvarig på klubben
och är utbildad tävlingssekreterare.

Heter Lena Mellborg. Jag gillar
promenader i skogen, på alvar,
ängar och i strandkanter med
hundarna Asta och Svante.
Vi tränar och tävlar mest
rallylydnad som vi gillar. Vi tycker
även om att träna agility, sök, spår
och hundtrix 😊
Går gärna på kurs själv - det är kul,
inspirerande, lärorikt och
utvecklande!

Gabriella heter jag, men kallas mest för Gabbe. Jag är
hjälpinstruktör på klubben.
Mina två hundar heter Harry och Hugo. Harry är en
blandras mellan Cockerspaniel och Cotton de Tulear
och Hugo är en Schapendoes.
Vi har provat på många aktiviteter tillsammans men
jobbat mest med lydnad och rallylydnad. Lite olika
trix kan vi också visa upp.
Det som vi alla tre uppskattar är en dag i skogen
tillsammans med vänner, kaffekorg och spårarbete!

Mitt namn är Susanne Persson och jag har
blandrashunden Selma som är 6 år.
Jag är klubbens ordförande och även
hjälpinstruktör.
Vi gillar att vara ut i skogen och spåra och
promenera med andra hundvänner.
Vi tävlar i lydnad o rallylydnad.

Lisa Lundberg här, hjälpinstruktör, ledamot i styrelsen och så sköter jag klubbens hemsida.
Medlem i Torsås BK sedan 2011. Min man och jag har två Jaktlabrador tjejer, Ruth 6,5år och
Wilma 1år. Vi tävlar agility med Ruth och
tanken är att även Wilma ska bli agilityhund. Vi
tränar också lydnad, Nosework, sök och spår
med våra hundar. Men i deras ögon leker vi bara

För oss är våra hundar inte bara en hobby utan
framförallt är dom älskade familjemedlemmar
som är med oss vart vi går.

