
                           

SvSK anordnar en aktivitetsdag för medlemmar i Enköping -  

lördag den 8 oktober 2022 

Välkomna till en hel dags träning hos Lyckliga Hunden. 

Vi träffas kl 10.00 och håller på till cirka kl.16.00. 

Vi träffas i Enköping närmare bestämt hos ”Lyckliga 

Hunden” som drivs av Tarja Hellberg. 

Vi får möjlighet att prova på olika aktiviteter 

exempelvis agility, rallylydnad, vattenapportering och 
hoopers. Finns även lite annat kul att prova på med 
hunden, exempelvis en liten parkourbana, 
sök/uppletande stationer. Träningen sker utomhus. 

Hundarna kan vara lösa då hela området är inhägnad. 
Tomten är på 30 000 kvm med tillgång till Mälaren. 
 
”Jag heter Tarja Hellberg, är utbildad SBK-instruktör, 
agilityinstruktör, rallylydnadsinstruktör och 

spårinstruktör. 
Har läst ”Hundens beteendebiologi 1 och 2” på 
Linköpings Universitet under våren 2008. 
Mitt stora hundintresse har jag haft sen jag var liten.  

Jag har fattat tycke för vallhundar. Nu har jag två 
hundar. Romeo 6 år och Amor 3 år. 
 
Jag älskar att träna och vara med mina hundar. 
Mitt motto är att ”nonchalera felbeteende & belöna  

rätt beteende vid inlärning”, på det viset slipper man  
bli så ”osams” när man tränar. 
När jag inte håller på och tränar hundar så arbetar jag 
som specialpedagog”. 

 
Informationen är tagen från hemsidan och uppdaterad 
av Tarja H. 
 
 

Mer information om Tarja H och Lyckliga Hunden finns 
på hemsidan: www.lyckligahunden.com och Fb-sidan 

Lyckliga Hunden. Hon är även distriktsäljare för Arrak 
Outdoor-produkter. 

Välkomna 

hälsar SvSK! 

  

 

 

Hitta dit:  

Tarja Hellberg 

Eknäs 8, Vallby, 745 98 Enköping 

Tel: 076-313 00 40 

tarja@lyckligahunden.com  

Koordinater: Latitud: 59.544996 | Longitud: 17.116518 

I anmälningsavgiften ingår också:  

• Korv med bröd och dricka 

• Kaffe, thé eller saft och kaka 

Informationen om dagen, återkommer i höst på Svenska 

Stabijhounklubbens hemsida och Facebook sida. 

Kostnad för detta tillfälle är 350 kr/hundförare och 50 kr/ 

person utan hund för ”korv och kaffe”. Betalning görs till 

klubbens konto. Betala i samband med anmälan. 
 

Pg 430 77 40-3 skriv Enköping, samt ditt namn/era namn som 

meddelande. Anmälan är bindande. 

 

Anmälan till denna aktivitetsdag görs till kassören SvSK 

senast 28/9 uppge eventuella allergier/specialkost.  
 

stabyhounklubben.kassor@gmail.com eller ring: Lisbet Rydell 

tel 0705-794482. 

 

 

Är du inte medlem?   

Välkommen att bli det för att kunna delta på våra 

aktiviteter! 
 

Hör av dig till vår kassör! 

 

 

   Svenska Stabijhounklubben 
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