
 
 

 

Ordförandens rader 

Så där ja , nu är jag inne på mitt andra år som ordförande och får 
återigen tacka för förtroendet att vara en del av vår styrelse. I den 
har vi från och med årsmötet fått in några nya namn varav två 
kommer från andra klubbar på fastlandet och en även är aktiv i 
Gotlands Hundungdom vilket känns kul, eftersom det förhopp-
ningsvis innebär lite nya idéer. Ibland är det lätt att fastna i gamla 
invanda hjulspår. Här är det också självklart att ni som medlemmar 
behöver komma med tips och inspel om hur ni vill att klubben ska 
utvecklas, för det är ju så att en förening blir ju aldrig bättre än vad 
dess medlemmar bidrar med. 

Nu när pandemin lugnat sig och de flesta fått sina tre doser av 
vaccin och alla restriktioner är borta så drog vi noga alla en lättna-
des suck att livet skulle återgå till det normala. Men så hände det 
som man inte trodde skulle hända här i Europa och som är långt 
mer fruktansvärt än pandemin. Ryssland eller rättare sagt Putin 
invaderar Ukraina med allt det fruktansvärda som framför allt 
drabbat civilbefolkningen med en flyktingström som inte skådats 
sen andra världskriget. Vi som förening beslutade att dra vårt strå 
till stacken för att hjälpa de behövande med att ha en insamling 
och det gjorde vi i samband med våffeldagen. Vi hade smygstart 
på Öppet Hus där vi bjöd våra medlemmar till klubben och sålde 
fika och våfflor där all försäljning under kvällen oavkortat gick till 
insamlingen. Vi förlängde också tiden att kunna bidra till den sista 
mars så att de som inte kunde komma ändå fick en chans att 
skänka en slant. Och slutsumman som skänktes till UNHCRs hjälp i 
Ukraina blev nästan 6 500 kr.  

Stort tack till alla medlemmar som bidrog, våra tankar går till 
Ukrainas folk och med en förhoppnings om att kriget får ett slut 
snart.    

Ja livet går ju vidare för oss som har lyckan att bo på Gotland och i 
ett land där vi har fred även om vi alla mer eller mindre drabbas 
av det fruktansvärda som händer i vår omvärld. Och vi har lite 
planer på att ha lite festligheter på klubben för våra medlemmar. 
Dels i samband med säsongsavslutning för Öppet Hus den 16 juni 
och att den 13 augusti ha en kräftskiva, mer information om detta 
kommer.  

Klubben har också för avsikt att fördjupa vårt samarbete med 
Gotlands Hundungdom, för som vi alla vet så är våra barn- och 
ungdomar också vår framtid som förening. Ett samarbetsavtal 
kommer att upprättas under maj och mer om vad det innebär 
kommer alla att informeras om.  

Ytterligare en god nyhet är att vägen in till klubben är i iordning-
gjord. Ett stort tack till de medlemmar som ställde upp med att ta 
ner träd, röja sly osv. för att vägen skulle kunna kantskäras, hyvlas 
och grusas.                                                                                                    
Ni som är nyfikna vad som händer med vårt arbete med att kunna 
förverkliga drömmen om en inomhushall ute i Roma. Statusen är 
nu efter ytterligare möten med vår samarbetspartner Gotland 
Grönt Centrum (GGC) att bollen ligger hos dom nu med att hitta 
sponsorer för att kunna få in de miljoner som saknas. Självklart 
har vi i styrelsen våra tentakler ute och hör oss för men hoppet 
står nu främst till att GGC dels kan skjuta till mer pengar ur egen 
”ficka” och att dels att de kan få sponsorer att vilja gå in i pro-
jektet. För handen på hjärtat vi vill inget hellre än att få en hund-
hall men för dom är det ännu viktigare eftersom de måste kunna 
erbjuda sina elever med hund på schemat någonstans att kunna 
träna inomhus en stor del av sina terminer.  

Önskar er alla en riktigt härlig vår och sommar med allt vad det 
innebär och hoppas att ni precis som jag har en mängd roliga och 
utvecklande hundaktiviteter att se fram emot.  

Synnöve Rask 

Kontakt: synnove.rask@karmanjakas.com 
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Äntligen vår och pandemifritt! Nu kan vi ta oss ut, umgås och arrangera prov igen. 

Även om du inte tävlar själv så är du hjärtligt välkommen som åskådare eller funktionär. 

Att hjälpa till som funktionär på tävling är otroligt roligt och lärorikt. Oavsett om det gäller spår, 

rallylydnad, sök eller lydnad. Om du är nyfiken på hur det går till på tävling och kanske till och 

med vill hjälpa till, så hör av dig till mattias.nyman@svenskaspel.se 

Prov och tävlingar på Gotland 2022 

Tävlingssektorn 

Datum Arrangör Prov Sista anm.dag 

2022-05-14 Visby BK MH 2022-04-22 

2022-05-21 SBK Gotland MT 2022-04-29 

2022-06-12 Visby BK Spår Elit klass 2022-05-21 

2022-06-18 Visby BK Rallylydnad N, A 2022-05-27 

2022-06-19 Visby BK Rallylydnad F, M 2022-05-28 

2022-08-20 SBK Gotland Mentaltest 2022-07-29 

2022-08-21 SBK Gotland Mentaltest 2002-07-30 

2022-08-26 SBK Gotland Utställning officiell 2022-08-05 

2022-09-03 Visby BK MH 2022-08-12 

2022-09-04 Visby BK Lydnad Startlklass-klass1 2022-08-13 

2022-10-29 SBK Gotland Patrull lägre-högre klass 2022-10-07 

2022-11-13 Visby BK Spår Lägre klass 2022-10-22 
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Rallylydnad 

Draghund 
För de som är intresserade av drag 
med hund i olika former har klubben 
en draghundssektor.  
Intresserade kan få reda på mer via 
vår hemsida och genom att följa fb-
sidan Draghund Gotland. 

Vid intresse kontakta sektoransvarig  
-  
Marcel Paulsson: 
marcel.paulsson@outlook.com  

Agility 

 

 

 

Känns som man börjar tro att vintern fantastiskt inte 
tänker komma tillbaka och våra hinder kan börja 
plockas ut. Vi kommer se över att de som stått i bo-
den över vintern är hela och i ok skick inom en snar 
tid och snart kan vi nog ha dem ute på planen igen.  

 
Tänk att vi har en härlig och ljus träningssäsong fram-
för oss nu!   

 
Hoppas vi ses ! 

 

/Anna & Annelie  - visbyagility@hotmail.com 

Här kommer en påminnelse om att anmäla sig till 
Rallytävlingen 18-19/6.  
- 18 juni - Nybörjare + Avancerad (sista anmälan 27 maj) 
- 19 juni - Fortsättning + Mästare (sista anmälan 28 maj) 
 
Tacksamma för fler som kan vara funktionärer och 
hjälpa till.  
Kontakta i så fall Robyn, Erika eller Anette! 
(eller anmäl er HÄR) 

/Agneta agneta.holm@wisby.com  

https://www.visbybk.se/draghund
https://www.facebook.com/groups/452578791564975/
https://www.facebook.com/groups/452578791564975/
mailto:marcel.paulsson@outlook.com
mailto:visbyagility@hotmail.com
https://sbktavling.se/competitions/40010
https://sbktavling.se/competitions/40011
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_UIQ1DoJwbFe5YmKTlcaDR7yV0wDp_LMXRbPcBk_UYb6XjA/viewform?fbclid=IwAR13zNsrd_wmFnG8RP2jM9vWv-VVM_NODJsw2nnies41cAklMXM8XmZvAeU
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HUS - (Hundägarutbildning) 
 

Jag inleder med att hälsa Lotta How välkommen till ön, klubben och 
instruktörsgänget. Lotta är en mycket välkommen förstärkning med 
mycket erfarenhet, energi och många idéer.  
Dessutom kan Anna Levin efter vårens utbildning nu titulera sig certifi-
erad nose work-instruktör (utöver SBK- och Bästa Starteninstruktör). 
Stort grattis! 

Efterfrågan på kurser har den senaste tiden verkligen exploderat. Jag 
måste säga att det är fantastiskt roligt och inspirerande att så många 
hundägare (både nya som rutinerade) vill aktivera och utbilda sig till-
sammans med sin hund. Eftersom vi i dagsläget inte kan leverera så 
många kurser som efterfrågas så vill jag passa på att förtydliga att 
våra instruktörer vill och tycker om att hålla kurs! Däremot så är det 
ibland så att tiden och energin inte räcker till allt man vill när livspuss-
let med jobb, egen hund, familj mm ska gå ihop. De flesta vet nog att 
dygnet har de timmar det har, oavsett hur roligt och givande det är att 
hålla kurs!  

Vi samarbetar med 

Studiefrämjandet  

och du anmäler dig till 

våra kurser via deras 

hemsida.  

www.studieframjandet.se 

Frågor om kursinnehåll 

kan du ställa till  

utbildning.visbybk@gmail.com 

Så förstärkning i teamet är alltid välkommet! Oavsett om du är utbildad instruktör, har liknande erfa-
renhet, vill hjälpa till på kurs, hjälpa till att arrangera föreläsningar etc eller komma med briljanta 
idéer och härlig energi så är du varmt välkommen att höra av dig! Å om du är sugen på att gå kurs 
med din hund så maila gärna med önskemål eller om du har några funderingar. Om du mailat men 
jag missat att svara så hör gärna av dig igen.  
 
Så vad är på gång.... Fortsätt håll utkik på klubbens hem- och FB-sida vad som händer framöver.  

Vi tror att vi här framöver kommer kunna erbjuda; 
- Spårkurs 
- Klickerkurs 
- ”ProvaPå” i Bruksgrenen Patrull 
- Fortsättning på tidigare valpkurs 
 
Som premie till klubbens aktiva instruktörer kommer vi också bjuda på en balansbollsintro! 
 
Sedan - inte minst - vad vill NI ha!?  
Hör av er till oss med önskemål och förslag på mailen till utbildning.visbybk@gmail.com ! 

/Linda  

https://www.studieframjandet.se/amnen/hund--husdjur/?region=Gotlands%20l%C3%A4n
mailto:utbildning.visbybk@gmail.com
http://www.visbybk.se
https://www.facebook.com/visbybrukshundklubb/
about:blank


 

Specialsök 
Följ vår facebookgrupp Visby BK Specialsök för mer info om 

verksamheten i sektorn, eller kontakta sektoransvarige  

Andreas Johansson : 

andreas74.aj@gmail.com  

Måndag 4 juli 2022 från kl 16.00 

 
Provet arrangeras av Visby Brukshundklubb 

Domare: Maria Gabrielsson 
Provledare: Yvonne Höglund 

Provet hålls i Ganns ödekyrka, Lärbro, Gotland. 
Höga steg och ojämnt underlag kan förekomma. Området kan beträdas av allmänheten. 

Anmälan sker till Yvonne Höglund på mail: yvoho@live.se senast 2022-05-20 

Skriv följande i mailet: Förarens namn, telefonnummer, klubb, medlemsnummer, Hundens namn 
enligt regbevis, registreringsnr/tävlingslicens, ras. 

Vid överanmälan lottar vi platser, medlemmar i Visby BK har företräde till 50% av platserna. 

Anmälningsavgift 350:- betalas in efter bekräftad plats, du får då besked om betalning. 
Betalas till klubbens SWISH 123 081 11 41 - märk betalningen med "Specialsöksprov" och ditt 
och hundens namn. 

Frågor kan ställas till Yvonne Höglund Mail: yvoho@live.se 

Vi kommer att distribuera en deltagarlista till deltagarna på provet. Meddela i anmälan om du inte 
vill ha med ditt namn på listan. 

VÄLKOMNA!!! 

Specialsökprov! 

https://www.facebook.com/groups/414591692605400/
mailto:andreas74.aj@gmail.com
mailto:yvoho@live.se
mailto:yvoho@live.se


Denna sektor jobbar med ”rasutveckling”, fram-

för allt med hundars mentalitet. Till exempel an-

ordnas Mentalbeskrivningar (även kallat MH).  

Klubben anordnar ett sådant 14:e maj härnäst. 

Klubbens aktiva i sektorn är också involverade 

när SBK-distriktet anordnar Mentaltest (MT) 

 

Är du intresserad av detta och vill veta mer, el-

ler har frågor och funderingar;  

kontakta sektoransvarig Cecilia Engström  

engstromcecilia@hotmail.com  

Mental-RUS  
(= rasutvecklingssektorn) 

Nya klubbkläder! 
Du har väl inte missat att det nu går att beställa klä-

der med klubbens logga på!? 

T-shirts, collegetröjor, hundtränarvästar, jackor, 

mössa, pannband — i lite olika modeller. Även olika 

färger går att beställa. 

Du klickar in på https://www.prima4you.se/

collections/visby-brukshundklubb och får plaggen 

hemskickade. 

Glöm inte att skriva ”Visby Brukshundklubb” i fältet 

för logga! 

Vill du ha andra färger (eller plagg) än de som ligger 

i klubbens egen shop, så går du in på menyn 

”produkter” och klickar dig fram till det plagg och den 

färg du vill ha, och skriver sedan in ”Visby Bruks-

hundklubb” i fältet för logga. 

Mer info finns även på vår hemsida! 

 

Klubbens hemsida — visbybk.se 
...blir förstås än mer levande om vi hjälps åt!  

Har du tips om vad som borde vara med — maila anna@levingotland.se ! 

Skicka in uppdateringar om aktuella tävlingsekipage i våra olika grenar liksom championat till 

våra gallerier. 

Finns det någon tävlingsprestation som bör uppmärksammas—skicka in den till vår nyhetssida 

under fliken ”tävlingsframgångar” - åt en kompis, eller varför inte din egen hunds uppflyttning eller 

annat värt att firas! Ju mer vi gläds tillsammans desto bättre blir klubbkänslan! 

mailto:engstromcecilia@hotmail.com
https://www.prima4you.se/collections/visby-brukshundklubb
https://www.prima4you.se/collections/visby-brukshundklubb
https://www.visbybk.se/klubbkl%C3%A4der
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Följ vår facebooksida ”Visby Brukshundklubb” och vår hemsida visbybk.se för att vara uppdaterad på ändringar i plane-

rade event och nya saker som händer i klubbens regi. För kontakt med klubbens styrelse; maila visby.bk@gmail.com 

Ansvarig för medlemsbladet: Anna Levin/anna@levingotland.se 

VÄLKOMMEN 
på vårens 

MEDLEMSMÖTE 
    

Onsdagen den 4:e maj             
kl 19:00 

 
Kom och fråga och inspirera om klubbens verksamhet.  

Alla medlemmar bjuds på fika  
med smörgås och något gott till. 

VÄLKOMNA!!! 

 

TILLSAMMANS gör vi fint i stuga och runtomkring! 
Lördag 7:e maj med start från kl 10 

Alla medlemmar som kommer och hjälper till bjuds på fika  
och lättare förtäring 

(förutom trevligt umgänge förstås!) 

https://www.facebook.com/visbybrukshundklubb/
http://www.visbybk.se
mailto:visby.bk@gmail.com
mailto:anna@levingotland.se

