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SOMMAR 

             & S L 
Men snart höst igen… 
Och med det uppstart av klubbverksamhet och hundträning!  
Varför inte börja med att komma på höstens medlemsmöte!? 

MEDLEMSMÖTE! 
Onsdagen den 7:e september  

kl 19:00 
 

Ett perfekt tillfälle att komma med 
förslag på verksamhet eller bara 

hänga och prata hund.  
Självklart bjuds det på fika! 

 

VÄLKOMNA!!! 
 



Sensommar och semestrarna lider mot sitt slut, men misströsta inte! Det betyder ju också att 

våra prov kickar igång. 

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 [a] svenskaspel.se 

 

Prov och tävlingar på Gotland 2022 

Tävlingssektorn 

Datum Arrangör Prov Sista anm.dag 

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 



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: 

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 gå med i vår  fa-

cebook-grupp ”Visby BK Agility” 

 

 

Vid intresse av Rallylydnad, kon-

takta  sektoransvarig Agneta 

Holm via  

agneta.holm@wisby.com . 

Du kan också gå med i vår       

facebookgrupp ”Visby BK Rally-

lydnad” 

https://www.visbybk.se/draghund
https://www.facebook.com/groups/452578791564975/
https://www.facebook.com/groups/452578791564975/
mailto:visbyagility@hotmail.com
https://www.facebook.com/groups/1144033385628120/
mailto:agneta.holm@wisby.holm
https://www.facebook.com/groups/598754586861855/
https://www.facebook.com/groups/598754586861855/


HUS - (Hundägarutbildning) 

 

Vi samarbetar med Studiefrämjandet  

och du anmäler dig till våra kurser via deras hem-

sida.  

www.studieframjandet.se 

Frågor om kursinnehåll kan du ställa till  

utbildning.visbybk@gmail.com 

 

 

Hej alla härliga Visby BK:are!  Här kommer ett par ord från utbildningsansvarig.  

 

I skrivande stund sitter jag på färjan tillbaka till ön efter drygt fem veckors semester på fastlandet. 

Hundarna och jag har haft det förträffligt med lata dagar, bad, skogspromenader, bärplockning och en 

glass eller två.  

En hel del hundträning har det också blivit! 

Vi har tränat patrull, spår, lydnad, rallylyd-

nad och skydd. Vi har också tagit en privat-

lektion för en suverän instruktör, hunnit med 

tre utställningar och träffat en djurkommuni-

katör (där båda hundarna tog möjligheten 

att ge matten både ris och ros)! Nu ska det 

dock bli skönt att landa hemma, träffa våra 

ö-vänner, återgå till rutiner och ladda för en    

spännande höst!  
Än så länge är jag kvar i semesterkänslan 

men ska under de närmsta dagarna höra av 

mig till våra instruktörer för att planera hös-

tens kurser. Det har kommit några önske-

mål om kurser men kom gärna med fler för-

slag så ska jag och instruktörerna göra vårt 

bästa för att uppfylla era önskningar.   

Fortsätt håll utkik på klubbens hem- och FB

-sida vad som händer framöver.  

 

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/
https://www.facebook.com/visbybrukshundklubb/
about:blank


 

Dags att göra MH på din hund!? 

Anmäl dig till Visby BK´s MH den 3:e september via denna länk: 
https://sbktavling.se/competitions/40727  

Anmälning senast 12:e augusti!  

"Att göra MH" är samma sak som att få en Mentalbeskrivning på sin hund. 

MH beskriver och dokumenterar beteenden som genom forskning visat sig vara starkt ärftliga. Resultaten 
från testerna både hjälper oss att förbättra vårt avelsarbete och forskningen att förstå hundars mentalitet 
bättre. 

Att göra MH är också ett bra sätt för dig som hundägare att få en bra bild av vem din hund är och hur den 
reagerar i olika situationer. 

Läs mer om vad MH innebär och vad som krävs för att få delta på SBK´s sida:  
https://brukshundklubben.se/avel-halsa/mentalbeskrivning-hund-mh/ 

Har du frågor till oss som anordnar beskrivningen, kontakta ansvarig - Cecilia Engström på mail;           
engstromcecilia@hotmail.com eller telefon 070-365 80 61 

Specialsök 
Följ vår facebookgrupp Visby BK Specialsök för mer info om 

verksamheten i sektorn, eller kontakta sektoransvarige  

Andreas Johansson : 

andreas74.aj@gmail.com  

https://sbktavling.se/competitions/40727
https://brukshundklubben.se/avel-halsa/mentalbeskrivning-hund-mh/
mailto:engstromcecilia@hotmail.com
https://www.facebook.com/groups/414591692605400/
mailto:andreas74.aj@gmail.com


Klubbkläder! 

Du har väl inte missat att det nu går att 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 plaggen 

hemskickade. 

Glöm inte att skriva ”Visby Brukshundklubb” i fältet för logga! 

Vill du ha andra färger eller plagg ur sortimentet 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 Brukshundklubb” 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. För kontakt med klubbens styrelse; maila 

visby.bk@gmail.com 

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

https://www.prima4you.se/collections/visby-brukshundklubb
https://www.visbybk.se/klubbkl%C3%A4der
https://www.facebook.com/visbybrukshundklubb/
http://www.visbybk.se
mailto:visby.bk@gmail.com
mailto:anna@levingotland.se

