
 

 

 

SvSK anordnar 

apporteringsträning i Hjärnarp för medlemmar 11-12 september 2021 

Välkomna till två dagar med träning av apportering och 

vattenapportering. Det gäller både nybörjare och ni som 

har kommit en liten bit på väg i er träning. 

Vi träffas i Hjärnarp närmare bestämt på ”Fika på 

Torpet”. Ett litet café som ägs och drivs av Inger och 

Ronny Nilsson, två av våra härliga medlemmar som vill 

hjälpa oss med detta. 

Där i närheten har vi möjlighet att använda både skog, 

vatten och öppenmark för vår träning.  

Vi kommer att ha två instruktörer:  

* Eva Franzen som är certifierad instruktör inom SSRK 

(Svenska spaniel- och retrieverklubben). 

Eva har två flat coated retriever. Läs mer på 

https://tasspatrullen.com/  

* Annika Kjellberg som bland annat är jakthunds-

instruktör där apportering, mentalitet och spår ingår.  

Läs mer på facebook: 

https://www.facebook.com/annika.kjellberg.12   

Ytterligare detaljer kommer på Svenska 

Stabijhounklubbens hemsida och Facebook-sidan. 

Välkomna 

hälsar SvSK! 
Kostnad för detta tillfälle är 300 kr/ekipage, betalning 

görs på klubbens konto. Görs i samband med anmälan.  

Pg 430 77 40-3 skriv Hjärnarp samt ditt namn som 

meddelande. Anmälan är bindande. 

Antalet platser på träningsträffen är begränsade till 20 

hundekipage. Det är först till kvarn som gäller och sista 

anmälningsdag är den 29/8. 

Anmälan görs till sekreteraren SvSK, 

stabyhounklubben.sekreterare@gmail.com eller ring: 

Liselotte Lockerud tel 0701–829292, säkrast att mejla.  

  

 

Hitta dit: Övre Västersjövägen 287, 26697 Hjärnarp. 

Ronny och Inger Nilsson  

Telefon 0730-328 348 

Koordinater: 56.332032 13.003122 
 

Mat: Under dessa två dagar finns det lunch att köpa på ”Fika på 
Torpet” till en billig penning. 

På lördagskvällen kommer grillar att tändas och vi har en 
trevlig stund i goda vänners sällskap. Ta med det ni vill äta och 
dricka till kvällen. 
 
Klubben bjuder på kaffe/te, saft och tårta 
 
Boende: Det finns plats för er som vill ställa upp 
husbil/husvagn eller tält på ”Fika på Torpet”.  
Det finns tre stugor i närheten att hyra. De är lite större, 6-8 
personer, så prata gärna ihop er om ni kan bo tillsammans så 
får fler plats. Boka stugorna via: 
Rolf Malmqvist tel 0431–455 502 eller 0731–053 407 
Tom Persson tel 0431–455 384 eller 0730–801 168. 
Johnssons stugor tel 0705-901 898. 
Vandrarhem i Hjärnarp tel 0768-619 952. 
I Ängelholm finns Råbocka Camping, för campingplatser. De har 
öppet till och med 12 september. Hemsidans adress: 
http://rabockacamping.se/sv/  

För frågor gällande stugor och rum på stugbyn intill campingen 
hänvisar vi till Destination Råbocka via e-
post, info@rabocka.se eller deras hemsida, www.rabocka.se  21 
stugor finns och 19 stugor, olika storlek och standard, där 
hundar är tillåtna. 

Det tar ca 20 min att köra från campingen till ”Fika på Torpet”. 

 

För mer information: Kjell Lindberg 

e-post: kjell.f.lindberg@gmail.com  

Svenska Stabijhounklubben 
firade 20 år 2020 nu kör vi på 2020:1 
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