
2

Inledning

Att tävla med sin hund i bruksgrenarna är
nog bland det trevligaste man kan göra
med sin hund.

När du läser detta häfte har du förhopp-
ningsvis startat i appellklass eller är på väg
att göra det. Tillsammans med likasinna-
de på din brukshundklubb har du säkert
kommit med i någon träningsgrupp som
tränar spår, sök eller rapport. Den fort-
satta brukslydnadsträningen är också be-
tjänt av ett gott samarbete med andra som
också tränar bruks. Jag önskar dig lycka till
med din bruksträning!

         /Inki Sjösten
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