Forshaga Brukshundklubb grundades 1972. I år firar vi 50-årsjubileum!
Så här beskrivs klubbens födelse:
Några familjer i Forshaga med omnejd fick en idé om att starta en egen
brukshundklubb i Forshaga. De var alla medlemmar i Karlstad BK men tyckte inte att de
skulle behöva åka så långt för att träna sina hundar. Det bildades en interimsstyrelse
med Conny Isebark som ordförande. Kontakt togs med Mölnbacka-Trysils chef som
skrev kontrakt på några gärden i Forsnor, Skived.
Vid Forsnor startades den första dressyrkursen. På den tiden fick man dricka sitt
medhavda kaffe sittandes på några timmerstockar och vid dåligt väder i bilarna.
Genom en man i Skived fick man hyra två gärden i Smörhåla utan stuga. De köpte
senare en monteringsbar stuga som villiga byggde upp. Vatten fick bäras dit i dunkar
medan en dunge i närheten fick tjäna som toalett.
Efter en tid hade medlemsantalet ökat så pass att den lilla stugan inte räckte till.
Forshaga kommun fick besök av några medlemmar som då fick tips om en liten gård
längst ute på Sundstad. Den kunde man få hyra av kommunen. Efter röjningsarbete på
några gärden och iordningställande av gräsmattor flyttades verksamheten från
Smörhåla till Sundstad hösten 1980 och där är vi fortfarande kvar”.
Vi är idag ca 182 medlemmar. Vi välkomnar alla, unga som gamla. En av de saker vi har
gemensamt är vår stora kärlek till hundar. Från början var de flesta schäferägare men
idag finns en stor variation av raser, stora som små. Långt ifrån allas inriktning är
tävling men vi har många aktiva som utfört fina prestationer och vunnit många priser. I
klubbstugan finns bevis i form av diplom och album med fotografier.
Under årens lopp har klubben arrangerat tävlingar inom tex lydnad, spår, sök, skydd,
agility, mh, nw
Idag äger klubben sin nuvarande klubbstuga där det nedlagts många timmars arbete av
medlemmarna. Marken hyr klubben av kommunen.
Styrelsen har som mål att klubben skall utvecklas och växa och att locka fler ungdomar
till klubben

