
 
 

 

MEDLEMSBLAD nr 3-2022 

 

              Kallelse till ÅRSMÖTE 
Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna att medverka i  

Visby Brukshundklubbs årsmötesförhandlingar! 

LÖRDAGEN 18:e FEBRUARI 

kl 16:00 

i Visby BK:s klubbstuga 

Årsmöteshandlingar kommer publiceras på hemsidan 

I samband med mötet delas även  

sedvanliga priser och utmärkelser ut för 2022 

 

Efter avslutade årsmötesförhandlingar bjuder klubben samtliga 

medverkande medlemmar på mat. 

För detta krävs förhandsanmälan; 

maila Eva på faxcanero@hotmail.com  senast 1:a februari! 

(anmäl då samtidigt ev. matallergi) 

https://brukshundklubben.se/om-oss/hitta-din-klubb/sbk-gotlandsdistriktet/lokala-klubbar/visby-brukshundklubb/om-oss/arsmoteshandlingar/
mailto:faxcanero@hotmail.com


Ordförandes rader 
När ni läser det här så har ni förhoppningsvis haft en här-

lig julhelg och en lugn och mysig nyårsafton. Tänk vad ett 

år går fort och vilken comeback vi gjort som förening nu 

när pandemiåren med alla dess restriktioner är över. 

Känns fint att vara med i en klubb som kan erbjuda en så-

dan bredd på aktiviteter, finns verkligen något som passar 

alla inom Brukshundklubbens verksamhetsområden. 

Ett axplock av större händelser under året är:  

att ett samarbetsavtal med Gotlands Hundungdom nu 

är skrivet, där vi tillsammans ska jobba vidare på 

att få in fler i den yngre generationen att aktivera 

sig med sina hundar. 

att arbetet med inomhushallen ute på Gotland Grönt 

Centrum har tagit fart igen så vår förhoppning är nu att vi kan ha en hall under 

2024. Mer om hur arbetet fortskrider finns att läsa i våra protokoll som finns publice-

rade på hemsidan, där finns också en sammanställning över vad som hänt och vad 

som kommer att hända. 

Ett jäkla smolk i bägaren för oss hundaktiva här på ön är att det kommer bli smärtsamt dyrt 

att resa med Destination Gotland. Har räknat på vad det kommer att kosta för två personer 

med bil och hundhytt med den nu 30%iga höjningen, dryga 3 300 kr, helt horribelt!! Och 

det kommer med stor sannolikhet inte bara påverka oss inom hundsporten på ett negativt 

sätt utan många andra verksamheter på ön kommer att drabbas hårt. Så där du kan vara 

med och påverka gör det, vi är ju faktiskt en del av Sverige och det måste regeringen och 

Riksdagen förstå och ta ansvar för.  

I det privata så kom den dagen vi alla bävar för, i augusti fick vi ta ett sista avsked av Hoffa 

vår väldigt speciella hund och familjemedlem. Han delade mitt och husses liv i dryga 14 år 

både som tränings-och tävlingshund men framför allt som en älskad familjemedlem. Och 

eftersom vi var uppfödare till honom så var vi verkligen med från hans första andetag till 

hans sista. Sorgen efter honom är fortfarande stor men nu kan vi också minnas och gläd-

jas åt alla härliga år vi fick tillsammans. Tack och lov så har vi ju en till glädjespridare 

hemma, vår galne Qaffi.  

En uppmaning till dig som vill att vi även framöver ska kunna erbjuda ett brett utbud av 

verksamheter på klubben, anmäl ditt intresse att ställa upp och hjälpa till. Kontakta någon 

av oss i styrelsen eller sammankallande i någon av alla våra sektorer. Gäller all verksam-

het i både stort och smått, det finns alltid plats för fler aktiva. Utlovas en härlig gemenskap 

och nya vänner. 

Sist men inte minst så framför styrelsen ett stort tack till alla våra funktionärer och aktiva 

som lägger ner massor av sin fritid för att utveckla klubben! 

/Synnöve Rask 

Kontakt: synnove.rask@karmanjakas.com 

mailto:synnove.rask@karmanjakas.com


Just nu är vintern här och det är snö på backen. Då 
känns hundtävlandet ganska avlägset. 
Men snart är våren här och tävlandet tar fart igen. 
Stort tack alla som hjälpt till under 2022! 
 
Vårens tävlingar 2023 på Gotland

Tävlingssektorn 

Datum Arrangör Klasser 

2023-03-26 Visby BK Spår Elit klass 

2023-04-01 Norra Gotlands BK Spår Lägre klass 

2023-04-02 Schäferdistrikt Gotland MH 

2023-04-22 Schäferdistrikt Gotland BH/VT, BSL Kl1, BSL Kl2, BSL Kl3, IGP-1, IGP-2, IGP-3(DM) 

2023-04-22 Södra Gotlands BK Spår Högre klass 

2023-04-23 Schäferdistrikt Gotland FH Kl1, FH Kl2, IFHV, StPr1, StPr2, StPr3 

2023-05-07 Schäferdistrikt Gotland Spår Appellklass 

2023-06-11 Norra Gotlands BK Lydnad 1, 2, Start 

2023-07-15 Södra Gotlands BK Lydnad 1, 2, Start 

PS. Tävlar du för Visby BK? DU har väl inte glömt att 

skicka in din hunds tävlingsresultat!!? Sista datum 

31/12 eller 3/1. 

Det gäller KM-priserna i Bruks– och Lydnad, om ni under 

året tagit championat eller Lydnadsdiplom eller om du vill 

ansöka om något av vandringspriserna ”Årets hund”, 

”Årets Brukshund” eller ”Årets NoseWork-ekipage”. 

Läs mer på hemsidan! 

https://brukshundklubben.se/om-oss/hitta-din-klubb/sbk-gotlandsdistriktet/lokala-klubbar/visby-brukshundklubb/tavling/utmarkelser-och-vandringspriser/


Rallylydnad 

Draghund 
För de som är intresserade av drag med hund i 

olika former har klubben en draghundssektor.  

Även 2022 har vi haft deltagare på SM - jättekul! 

Läs mer på annan plats i medlemsbladet. 

Just nu går 3 st medlemmar utbildning till tävlings-

ledare och vi planerar att genomföra 2 stycken 

”Pay-and-Run” under 2023, vår respektive höst. 

Agility 
 

 

 

Vid intresse av agility och frågor 

om vår verksamhet, kontakta 

sektoransvariga Anna Jacobs-

son samt Annelie Lien via      

visbyagility@hotmail.com 

Du kan också läsa mer på hem-

sidan eller gå med i vår  

facebook-grupp  

”Visby BK Agility” 

Vid intresse av Rallylydnad, kontakta 

sektoransvarig Agneta Holm via  

agneta.holm@wisby.com och läs på 

vår hemsida. 

Du kan också gå med i vår facebook-

grupp ”Visby BK Rallylydnad” 

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  

mailto:visbyagility@hotmail.com
https://brukshundklubben.se/om-oss/hitta-din-klubb/sbk-gotlandsdistriktet/lokala-klubbar/visby-brukshundklubb/om-oss/sektorer-visby-bk/agilitysektorn/
https://brukshundklubben.se/om-oss/hitta-din-klubb/sbk-gotlandsdistriktet/lokala-klubbar/visby-brukshundklubb/om-oss/sektorer-visby-bk/agilitysektorn/
https://www.facebook.com/groups/1144033385628120/
mailto:agneta.holm@wisby.holm
https://brukshundklubben.se/om-oss/hitta-din-klubb/sbk-gotlandsdistriktet/lokala-klubbar/visby-brukshundklubb/om-oss/sektorer-visby-bk/rallylydnadssektorn/
https://www.facebook.com/groups/598754586861855/
ttps://brukshundklubben.se/om-oss/hitta-din-klubb/sbk-gotlandsdistriktet/lokala-klubbar/visby-brukshundklubb/om-oss/sektorer-visby-bk/draghundssektorn/
https://www.facebook.com/groups/452578791564975/
mailto:marcel.paulsson@outlook.com


HUS - (Hundägarutbildning) 

 
Vi samarbetar med Studiefrämjandet  

och anmälan till våra kurser går via dem. 

Beskrivning av vårt kursutbud samt info om vilka kurser 

som är öppna för anmälan hittar du på vår hemsida: 

Frågor om kursinnehåll kan du ställa till  

utbildning.visbybk@gmail.com 

Som sammankallande för våra instruktörer och utbildningssektorn så vill jag tacka instruktörer 
och kursdeltagare för ett givande 2022. Visby BK har under året haft 15 kurser med totalt 92 
ekipage som kursdeltagare. Så minst sagt mycket aktiviteter på kursfronten under 2022! 

Nu stundar ett nytt år och min förhoppning är att vi kommer kunna erbjuda ett större utbud av 
kurser. Både grundkurser, tävlingsförberedande, tävlingsinriktade kurser i flera olika grenar 
och även kurser för ren aktivering för de som vill lära sig mer men inte är intresserade av täv-
ling. Så all förhoppning om att 2023 kommer bli ännu mer givande och aktivt än året som gått! 
Om du har önskemål om kurs så skicka ett mail så gör vi vårt bästa för att ordna kurser efter 
efterfrågan. 

Om just du, eller någon du känner är nyfiken på att delta i utbildningssektorns arbete så är allt 
engagemang välkommet. Desto fler vi är som hjälps åt desto mer kan vi hitta på! Du kanske 
är instruktör eller vill bli, eller har du idéer om instruktörer att ta hit från fastlandet, hjälpa till 
att arrangera föreläsning eller något annat som ger våra medlemmar och instruktörer mer ut-
bildning? Som sagt så är allt engagemang välkommet!  

Gott slut och gott nytt år önskar sammankallande Linda Borg och övriga instruktörsgänget! 

utbildning.visbybk@gmail.com 

Specialsök 

 

 

Lotta How heter jag som kommer ta över ansva-
ret för specialsöksektorn Jag är SBK-utbildad in-
struktör och brinner för att hålla kurs och träna 
specialsök. Hoppas  att vi tillsammans kan hitta 
på en massa kul 2023! 

Lite planer för kommande år: 

• Vi har fått möjlighet att få hit Maria Gabriels-
son 26-28/6 som håller en 2,5-dagskurs. 
Medlem i klubben har förtur.  

• Det blir även prov i specialsök röd kong 3/7-
23 

• Några kurser i specialsök kommer det bli. 

• Vi har en träningsgrupp för de som vill träna 
tillsammans.  

Mer information kommer i fb-gruppen för specialsök . Du kan läsa mer om Specialsök på hemsidan. 

Mail: lotta@nessagården.se 

https://brukshundklubben.se/om-oss/hitta-din-klubb/sbk-gotlandsdistriktet/lokala-klubbar/visby-brukshundklubb/kurser/
mailto:utbildning.visbybk@gmail.com
mailto:utbildning.visbybk@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/414591692605400
https://brukshundklubben.se/om-oss/hitta-din-klubb/sbk-gotlandsdistriktet/lokala-klubbar/visby-brukshundklubb/om-oss/sektorer-visby-bk/specialsoksektorn/
mailto:lotta@nessagården.se


Hundungdom 
I år har Visby Brukshundklubb äntligen 

en ungdomssektor igen!  

Det är jag, Robyn Åhlin, som är sektor-

ansvarig.  

Från 2021 så finns det också äntligen 

en aktiv gotländsk hundungdomsklubb 

igen, där jag sitter med i styrelsen.  

Från och med i år så har Visby BK och 

Gotlands Hundungdom ett samarbets-

avtal vilket vi i hundungdom är väldigt 

tacksamma och glada för! Vi kommer i 

och med detta kunna arrangera aktivite-

ter på Visby BKs plan.  

Att vara medlem i Sveriges Hundungdom innefattar många fördelar: du får automatiskt tre 

medlemskap inkluderat i samma medlemsavgift. Ett medlemskap i vald hundungdomsklubb 

(t.ex. Gotlands HU), ett i din valda ras-, special-, eller verksamhetsklubb (t.ex. Visby BK) 

och ett ”på köpet” i den närliggande länsklubben (ex Gotlands Kennelklubb).  

Är man intresserad eller har någon i sin närhet som skulle kunna vara intresserad av ett 

medlemskap i hundungdom så finns det mer information 

här: https://www.skk.se/sv/SHU/Bli-medlem/ 

Följ gärna oss på Facebook och på Instagram 

( @gotlandshundungdom ) 

Vi har även en sida för sektorn i Visby BK på hemsidan och 

en egen hemsida för GHU 

Hoppas vi ses! 

Med Vänliga Hälsningar 

Robyn Åhlin 

 I år har vi stött på problem då vi ännu inte lyckats hitta någon till kassörsposten.  

Detta är bekymmersamt, då varje förening och föreningsstyrelse behöver en kassör för löpande arbete och 
bokföring. Att "hyra in" någon har vid tidigare tillfällen diskuterats, men är dels en stor kostnad som skulle 
ge betydligt höjd medlemsavgift, men också ett arbete som är svårt att i sin helhet leja ut till utomstående.  

Om du har tankar om någon som skulle kunna vara den vi letar efter - dig själv eller någon annan; Hör då av 
dig så snart som möjligt!!! 

Ring/maila och fråga om du vill veta mer! Kontaktperson är Ullis Dahl, sammankallande i valberedningen, 
men också med egen erfarenhet av kassörsrollen i Visby BK.  

mail: dahlulrica@gmail.com mobil: 070 277 20 32 

https://www.skk.se/sv/SHU/Bli-medlem/
https://www.facebook.com/gotlandshundungdom
https://www.instagram.com/gotlandshundungdom/
https://www.instagram.com/gotlandshundungdom/
https://brukshundklubben.se/om-oss/hitta-din-klubb/sbk-gotlandsdistriktet/lokala-klubbar/visby-brukshundklubb/om-oss/sektorer-visby-bk/gotlands-hundungdom/
https://gotlandshundungdom.wordpress.com/
mailto:dahlulrica@gmail.com


 Att vara domare på SM för brukshundar 
Jag hade äran att få vara domare för Sveriges 30 bästa spårhundar på svenska mästerskapen i 

slutet av augusti i år. 

Tävlingen i sig består av tre delar: 

1. 1500 m spårarbete med 8 träapporter.  

Bedömningen består av att betygsätta hundens 

förmåga att hitta och riktnings-bestämma spåret. 

Samt naturligtvis räkna antalet funna apporter. 

Spåren var utplacerade i Leksand och Ludvika. 

Första hund gick ut sitt spår kl 07.00 och den sista 

runt 17.30 så det blev en lång arbetsdag för oss 

funktionärer. 

 

2. Uppletande 

4 föremål av plånboksstorlek utplacerade på en 

yta av 50x50 meter. Hunden skall söka av områ-

det, hitta föremålen och apportera dessa till föra-

ren inom 5 minuter. 

Bedömning görs på antalet funna föremål, hun-

dens arbete i stort och apporteringsvilja. 

 

3. Lydnad 

De hundar som har godkänt på Spår och uppletande får 

vara med i lydnadsdelen. Denna består av ett antal lyd-

nadsmoment som samtliga bedöms efter givna kriterier. 

På årets SM så klarade samtliga 30 ekipage att få minst 

godkänt på spår och uppletande. Ett ekipage valde att 

bryta. Men 29 hundar ställde upp på lydnadsdelen. Det var 

en tuff uppgift för såväl domare som tävlingsledare att hålla 

fokus från kl 7 på morgonen till ca: 15 på eftermiddagen. 

Dom hade dock varit snälla och lagt in pauser efter var 

femte hund, så att man kunde gå på toa eller bara zooma 

ut en stund. 

 

Hela SM var ett fantastiskt arrangemang! Det tävlades förutom i spår även i Sök, Rapport, 

Skydds, IGP, Mondioring, Patrull och Specialsök. De tre sista dock inte som officiella mäs-

terskap. 

Utöver detta så fanns det en mängd utställare och massor av publik som gjorde detta till en 

sann folkfest som jag kommer att bära med mig länge. 
 

Matte Nyman 



Apropå SM… 
Det finns många duktiga tävlande ekipage i klubben — några av dem så duktiga att de tävlat i 

Svenska Mästerskapen i sina respektive grenar och där representerat Visby BK. 

 

FÖRSVARSMAKTSMÄSTERSKAP FÖR PATRULLHUNDAR 

(24 st kvalificerade) 

9:e plats: Jenny Johansson & Jinx Virago 

12:e plats: Pär Erlandsson & Black Emac Vampire De Ville  

 

BARMARKS-SM (DRAGHUND) 

Cykel Damer, grupp B - 8:e plats (av 8) : Sofia Johansson 

Canicross, Dam Yngre Veteran, Grupp A -  6:e plats (av 8): Victoria Sporre 

Canicross, Dam Yngre Veteran, Grupp B -  1:a plats (av 6) Åsa Yttergren  

Scooter 1 hund yngre ungdom , Grupp B - 1:a (av 1) Jesper Hansson 

Scooter 2 hundar , Grupp B - 5:a (av 5) Erika Norstedt 

 

SM i HEELWORK TO MUSIC (HtM)  

(15 st kvalificerade) 

5:e plats: Anna Amnéus  & Rottrobis Marion's Uni  



Klubbkläder! 
Vill du beställa kläder 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 plag-

gen hemskickade. 

Glöm inte att skriva ”Visby Brukshundklubb” i 

fältet för logga! 

Vill du ha andra färger eller plagg ur sortimen-

tet på Prima4you 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. 

Beroende på plagg så finns möjlighet att välja 

placering av logga (liten på bröstet eller stor på ryggen) samt om man vill ha namn också. 

Vissa av plaggen görs med tryck, andra fås med broderad logga och namn. 

Mer info finns även på vår hemsida! 

Följ vår facebooksida ”Visby Brukshundklubb” och vår hemsida visbybk.se för att vara uppdaterad på ändringar i 

planerade event och nya saker som händer i klubbens regi.  

Numer finns vi även på Instagram @visbybrukshundklubb. 

För kontakt med klubbens styrelse; maila visby.bk@gmail.com 

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

I September gick som vanligt Skördefestiva-

len av stapeln på Grönt Centrum i Roma. 

Numera är det tradition att Gotlands hundfolk 

samlar ihop ett aktivt gäng och visar upp lite 

olika hundsporter från olika klubbar. Visby 

Brukshundklubb bidrog med att visa Rally-

lydnad, Heelwork to Music  och Barmarks-

drag. Det hela är mycket uppskattat och det 

drar alltid mycket publik. Ett utmärkt sätt att 

visa hur klubbar kan samarbeta mellan olika 

sporter och bidra med sin del. Förutom Drag, 

HtM och Rallylydnad visades Noswork, och 

Agility också upp. Södra Gotlands BK, Got-

lands NoseWork klubb, Sagik Gotland och 

Gotlands Hundungdom fanns represente-

rade på plats. /Pernilla Åhlin 

Skördefestivalen 

https://www.prima4you.se/collections/visby-brukshundklubb
https://www.prima4you.se/collections/visby-brukshundklubb
https://brukshundklubben.se/om-oss/hitta-din-klubb/sbk-gotlandsdistriktet/lokala-klubbar/visby-brukshundklubb/om-oss/klubbklader/
https://www.facebook.com/visbybrukshundklubb/
http://www.visbybk.se
https://www.instagram.com/visbybrukshundklubb/
mailto:visby.bk@gmail.com
mailto:anna@levingotland.se


JULHÄLSNINGAR FRÅN VÅRA MEDLEMMAR 

VIA VÅR FACEBOOKSIDA 


