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Till våra medlemmar 
 
 
 
 
Ny framtid för Veberöds brukshundklubb 
I drygt tjugo år har Veberöds brukshundklubb bedrivit hundutbildning av olika slag på 
Idalagården och Idalafältet i Veberöd. Men under våren och sommaren kommer 
förutsättningarna att förändras dramatiskt. Den nuvarande appellplanen kommer så 
småningom att bebyggas och därför kommer en ny plan att inrättas allra längst österut 
på Idalafältet. Planen kommer att bli något större än den klubben har idag och en ny 
parkering, med infart från Linnea Park, kommer också att iordningställas. 
Förhoppningen är att planen ska kunna tas i bruken under hösten 2015. 
 
Problemet är att det nuvarande klubbhuset inte kommer att flyttas, vilket kommer att 
innebära långa transporter från appellplan till klubbstuga, oavsett om det gäller 
teoriföreläsningar, fika eller andra inomhusaktiviteter.  
 
Styrelsen har en tydlig ambition att uppföra en ny klubbstuga, förmodligen i form av 
baracker, i anslutning till den nya appellplanen. Men problemet är att klubben i 
dagsläget inte har ekonomiska möjligheter att förverkliga detta. Styrelsen kommer med 
alla till buds stående medel söka bidrag i form av exempelvis sponsring och fondmedel. 
Men vi vill samtidigt också vädja till er, som medlemmar i Veberöds brukshundlubb, om 
ekonomiskt stöd. ”Många bäckar små, gör, som bekant en stor å”, och ett litet bidrag från 
er, som en av våra 350 medlemmar, skulle göra en stor skillnad för brukshundklubbens 
fortsatta framtid. 
 
Om du känner att du vill stötta Veberöds brukshundklubb, kan du kontakta någon i 
styrelsen eller helt enkelt använda vårt bankgiro, nr 5765-3891. Om du kanske vill tipsa 
oss om något underfundigt sätt att söka pengar på, är du också välkommen att kontakta 
någon i styrelsen.  
 
I sinom tid, när vi kommer så långt som till uppförande av klubbstuga, kommer vi också 
att behöva hjälp med en massa praktiskt arbete, men det kan vi återkomma till.  
 
Med allra vänligaste hälsningar och förhoppningar 
 
 
Styrelsen för Veberöds brukshundklubb 
 
 
 
 



Styrelsen 
Ordförande 
Kerstin Ekholm 
kerstin.ekholm@telia.com 
070-36 41 655 
 
Vice Ordförande 
Susanna Widlundh 
susanna@tactica.org 
0411-532 265 
070-866 52 44 
 
Sekreterare 
Kerstin Andersson 
kerstin-a@hotmail.com 
070-667 58 01 
 
Kassör 
Krister Johnsson 
kjeke@telia.com 
046-859 79 
073-182 98 86 
 
Ledamot 
Fredrik Lövgren 
fredrik@hoffe.eu 
070-471 27 40 
 
Ledamot 
Gun Andersson 
gun.04681621@telia.com 
046-816 21 
072-310 71 77 
 
Ledamot 
Marianne Söderberg 
marianne@veberod.com 
046-813 94 
070-558 13 94 
 
Suppleant 
Malin Karlsson 
malin.karlsson@lsn.se 
070-234 31 85 
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