
Presentation av styrelsen i Forshaga Brukshundklubb 
 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 
  

 

 

 

 

   

   

  
  

 

   

 

Ordförande Maud Olsen Johansson 
Bor i Edeby tillsammans med min 
man och fyra hoffar. Brinner för det 
som har med hundens nosarbete att 
göra. Mentalitet är även ett område 
som ligger mig varmt om hjärtat.  
Tränar nosework, specialsök, rally 
och bruks. Är utbildad nosework 
instruktör via SNWK.  

Kassör Ingrid Norrman 
Jag är bosatt i Forshaga sedan drygt 30 år. 
Är nog en ganska vanlig person och 
mycket hundtokig 

 

Vice Ordförande Anders Ljungsten 
Bor i Forshaga, är vår skyddsansvarige i 
klubben. Utbildad domare i IGP och har 
även kurser för klubben i det. 
Har tidigare varit ordförande i Forshaga 
BK. 

Sekreterare Anneli Bergström 
Varit medlem i klubben och schäferägare 
sedan 1986. Tävlar inte för tillfället men 
har kört upp 2 hundar i bevakning för 
flygvapnet och har tävlat spår och lydnad 
tidigare. Nu är jag lite nyfiken på 
specialsök.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ledamot Erika Forsberg 
Erika har varit aktiv i klubben 17 år. SBK- 
instruktör. Har en schäferhane som jag 
tränar och tävlar med. jag har tävlat i 
bruks, lydnad och nosework, men är 
nyfiken på alla grenar som har med hund 
att göra. Erika är utbildningsansvarig i 
klubben. 

Sofia Dunder Ledamot 
Sofia Dunder, tävlar aktivt inom Bruks, 

Lydnad och lite Rallylydnad. Är beskrivare 

inom MH och sitter i RAS/RUS. Har olika 

förtroendeuppdrag inom SBK både på 

lokal, distrikt och central nivå. Föder upp 

Boxer i liten skala. Brinner för hundars 

mentalitet och är klubbens 

problemhundslösare. Är instruktör och 

lärare i SBK och även utbildad instruktör i 

Kommunikationsmetoden. 

Ledamot Victoria Odheim Gustavsson. 

Har varit aktiv till och från i klubben många 
år. Har tävlat IGP, Bruks, Nosework samt 
utsällning. Har förtillfället en schäferhane 
på 8 år 



 

Suppleant Linnea Forsberg 
Uppväxt med hundar. Tränar rally och 
lydnad med min blandis och har en schäfer 
jag tränar Bruks med. alltid varit tokig i 
hundar och på senare tid blivit mer 
intresserad av hundars mentalitet. Utbildad 
testledare för MH 

Suppleant Ann-Louise Gräsberg 
Bor i Karlstad tillsammans med min man 
och våra två rottweilers. 
Älskar att träna våra hundar och är 
nyfiken på allt.  Har haft hund sedan 
barnsben. 

 

Suppleant Ida Segolsson Ahl  

 Ida är en glad och engagerad tjej som 
älskar att vara sysselsatt. Har en tik 
med namn Shiba , Shiba är en Alaska 
husky som är väldigt intresserad i 
viltspår , tränar i viltspår och nosework 
då hon är väldigt duktig med sin nos. 
Mina målsättningar i Forshaga 
brukshundsklubb är att vi alla ska trivas 
med varandra. Vill även se att klubben 
utökar och att andra människor med 
sina hundar känner sig välkomna . 

 


