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Presentation av UG IPO-R 

MARIA JOHNSSON-THORÉN, SAMMANKALLANDE  

Jag började med hund i slutet på 1990-talet. Varit medlem i Varbergs BK hela tiden.  
 
Inom hundvärlden började jag utbilda mig inom den mentala delen, är beskrivare och 
domare inom MH, MT och BPH. Hundens mentala egenskaper är något som ligger mig 
varmt om hjärtat även om jag numera inte är aktiv beskrivare och domare.  
 
Jag är inne på min fjärde tervueren och vi inriktar oss i första hand på IPO-R. En 
tävlingsform som jag verkligen älskar. Har även tidigare utbildat en hund till 
räddningshund. Är domare i IPO-R. 

 

LEIF SUNDBERG 

SBK-medlem sedan 1967 (Linköping BK sedan -78) 

Har haft rottweiler och schäfrar, sedan 1987 riesenschnauzer. Uppfödare av riesen 
under kennelnamnet Malmskogen. Har sysslat mycket med anlags- och valptester, och 
tävlat i alla bruksgrenar och klasser med minst 2 hundar. 

Har varit klubb- och distriktsordförande, SM-general vid Bruks-SM i Norrköping -88, 
mentaltestdomare, distriktslärare i hundtjänst, I klass bruksprovs- och lydnadsdomare, 
domare för räddnings- och bevakningshundar, har utbildat mer än sextio certifierade 
räddningshundar.  

Är nu 1 klass bruksdomare, internationell räddningshunddomare och Sveriges delegat i 
FCI Rescue Dog Commission. 

 

ANNECHARLOTTE BENGTSSON 

Tävlar idag i IPO-R-F-B (Spår) 

Bakgrund: SBK instruktör sedan 1992, räddningshund instruktör sedan 1994. Tävlat i 
bruksgrenarna spår och sök samt lydnad i elit klass. Aktiv inom IPO-R tävling sedan 1996.  

WM Silver IPO-R-T (Ruin) 1998 Finland  

WM Guld IPO-R-T (Ruin) 2016 Italien 

 
Verksam som hundförare i SWIFT USAR (MSB´s internationella insatsstyrka) 2001-2017. 
Ingår sedan 2017 som hundförare i MSB´s nationella insatsstyrka. 



 

 

ANN-MARIE MELIN  

Jag har varit medlem och aktiv i Tierps Brukshundklubb sen 1983 då jag köpte min första 
egna hund. Det var en Hovawart som senare blev bevakningshund. Så småningom blev 
det mer bruks med framförallt riesenschnauzer men även med airedaleterrier, 
borderterrier och flatcoated retriever. 

Jag utbildade också flera av dem till eftersökshundar på älg och rådjur eftersom jag 
jagade, blev eftersöksdomare och höll också kurser för jägare. Jag har alltid tyckt om när 
man använder hundar på "riktigt".  Hundsport är kul men inget slår när man arbetar 
skarpt med sin hund. 

2007 köpte jag min första jaktgolden Nessie som jag utbildade till räddningshund och 
ramlade in i IPO-R världen, som är ett bra komplement till räddningsverksamheten. IPO-
R tävlingarna gav mig en anledning att träna och vi kom snabbt ut på internationella 
tävlingar och VM. 

Jag är nu räddningshundsinstruktör och internationell IPO-R domare och är inne på min 
tredje jaktgolden som nog också ska få tävla IPO-R. 

 

MARTIN LÖÖF 

Haft hund hela mitt liv men kom in i Brukshundklubben först 2007 med vår Boxer där vi gick 
valpkurs och lydnadsträning. 

Kom i kontakt med Räddningsträning och IPO-R 2009 när en ny kurs skulle starta i Lidköping. 
Tränade och tävlade Boxern och sedan vår Holländska Herdehund i IPO-R under flera år.  
Utbildade mig till Domare i IPO-R under 2017. 

 

BO GUSTAFSSON 

Jag började på Varbergs BK 1973, gjorde sedan ett kort uppehåll men sedan 1982 har jag varit 
medlem i Varberg. Har under många av dessa år varit aktiv i styrelsen och ordförande i många 
år. 

Mitt intresse för bruks är stort, har tävlat mestadels i spår och sök, deltagit i SM och nordiska 
mästerskapet. 

Har under åren haft flera hundar men alla mina tävlingshundar har varit Belgare. 

Har även varit aktiv inom räddningshundverksamheten mellan 1986--2008 och deltagit i flertal 
SM för räddningshundar. 

Mitt stora intresse för IPO-R började när jag var i Danmark och tittade på VM 2003. Har sedan 
dess tävlat IPO-R. Deltagit på flera VM både individuellt och i lag. 

Sedan1992 är jag domare; klass 1B och lydnadsdomare. Även IPO-R domare. 

Har även under en period jobbat med min- och vapensöks-hundar, utbildad 
minhundsinstruktör. 

 

 


