
 
 

 

Ordförandens rader 

Så har vi ytterligare ett år att lägga till handlingarna och vi har pan-
demin till trots under första halvan av året kunnat genomföra en 
hel del aktiviteter på klubben. Detta tack vara alla som jobbar ide-
ellt och lägger ner många, många timmar av sin fritid för att vi ska 
kunna genomföra kurser, jobba i styrelsen och sektorer. Man bru-
kar ju säga ingen nämnd ingen glömd men två personer i klubben 
är helt klart värda att nämnas inte för att de kanske lägger ner mer 
timmar än många andra, utan för att de trots att de inte har haft 
hund på många år fortsätter att slita för klubben. Dessa två eldsjä-
lar förtjänar verkligen varsin guldstjärna – Inger som sköter sekre-
terarens alla göromål och Åke som fixar och sköter om klubben 
både utvändigt och invändigt, jag kan bara säga STORT TACK för 
att ni finns. För handen på hjärtat hur många av oss skulle fort-
sätta med klubbarbetet om vi inte hade någon hund. 

Ibland får jag frågan varför man ska vara medlem i klubben när 
man kan vända sig till privata aktörer och slippa den avgiften. Sva-
ret är enkelt det finns ett stort mervärde i medlemskapet. Föru-
tom det som Svenska Brukshundklubben centralt erbjuder så har 
du som medlem i klubben tillgång till en välskött anläggning med 
klubbstuga samt appellplan och de flesta träningsmateriel kan 
lånas. Det är inget du har tillgång till vid kurser arrangerade av 
privata aktörer. 

Den 8 december nåddes vi av det härliga beskedet att vårt ge-
digna arbete under flera år burit frukt, vi har blivit beviljade 
2 614 000 i lokalstöd av Allmänna arvsfonden. Vilken lycka men 
än är vi långt ifrån målet om en inomhushall ute i Roma vid Got-
land Grönt centrum (GGC). Dels fick vi lite drygt 1 200 000 mindre 
än vad vi ansökt om. Den totala summan för hela ombyggnation-
en är knappa 5 500 000 där var överenskommelsen med GGC att 
de skulle stå för mellanskillnaden för det vi kunde ansökte om. 
Sen har summan av ombyggnationen höjts med 600 000 av byg-
garen på grund av höjda materialkostnader sedan ansökan skick-
ats in. Så i dagsläget så ser det ut som om det saknas 1 800 000. 
Vi har i skrivande stund inte fått ta del av beslutet från Arvsfon-
den och vad det beviljade lokalstödet grundar sig på men troligen 
är det vår uträkning på hur hallen planeras att användas barn/
ungdom kontra vuxna. Så om inget under sker så ser det mörkt ut 
men än har vi inte kastat in handduken utan kommer att försöka 
se om GGC kan gå in med mer stöd och även kolla om det finns 
andra som vill sponsra projektet. Sitter du inne på förslag hur vi 
ska lösa den ekonomiska frågan så hör gärna av dig. 

Skrev ju i mina förra rader att jag 
skulle bli ”farmor” och kan nu be-
rätta att jag fick den bästa av fö-
delsedagspresenter. Den 21 au-
gusti så föddes Qaffis valpar, fyra 
pojkar och tre flickor. Alla har nu 
sen dryga två månader flyttat till 
sina nya hem och alla är nöjda och 
glada för sina busungar.  

Passar nu på att 
önska alla en god 

fortsättning på det nya året 2022 då min förhopp-
ning är att vi kan återgå till normalläge utan re-
striktioner på grund av pandemin. 

/Synnöve Rask 

Kontakt: synnove.rask@karmanjakas.com 
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                Höstens tävlingar planeras in under våren 

          Sektoransvarig: mattias.nyman@svenskaspel.se 

Tävlingssektorn 

Datum Klubb Gren/Klass 

2022-04-03 Schäferdistrikt Gotland MH 

2022-04-10 Norra Gotlands BK Spår Lägreklass 

2022-04-23 Schäferdistrikt Gotland IGP 1-3 

2022-04-24 Schäferdistrikt Gotland IGP 1-3 

2022-05-08 Södra Gotlands BK Spår Högreklass 

2022-05-15 Schäferdistrikt Gotland Spår Appellklass 

2022-06-12 Visby BK Spår Elitklass 

2022-06-18 Södra Gotlands BK Lydnad startklass – Klass 2 

2022-07-10 Norra Gotlands BK Lydnad startklass – Klass 2 
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/Anna & Annelie  - visbyagility@hotmail.com 
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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 
Vid skrivandets stund står många agilityhinder inne i boden i 
väntan på bättre väder. De få som står kvar ute är täckta av 
ett fint lager snö.  

För den som känner ett alltför starkt träningssug så tänk på 
att långa skogspromenader och gärna ” off road” i kuperad 
terräng är ett bra sätt att bygga muskler och en stark hund 
som sen står redo inför agilityns utmaningar när det väl är 
dags att ta sig an banan!  

Vi i agilitysektorn önskar er alla ett gott nytt år och hoppas 
att vi ses på planen snart!  

 
Klubben planerar för sommar-
tävlingar under helgen 18:e-
19:e juni—dubbel tävling i varje 
klass. 

Kontakta sektoransvarig  -  
Gun Holmberg  - vid frågor: 
holmberg.gun54@gmail.com  
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HUS - (Hundägarutbildning) 
 

Vi passar på att rikta ett stort tack till de 14 instruktörer som gemensamt hållit 16 
kurser för totalt 93 ekipage! Så roligt att så många velat gå kurs hos oss  och vi 
jobbar febrilt för att kunna erbjuda alla som vill en plats på kurs hos oss, men   
tyvärr har inte alla fått plats. Vi vill gärna att ni fortsätter skicka in önskemål om 
kurser till oss så försöker vi tillmötesgå önskningarna. Ett tips kan också vara att 
(oavsett om ni gått kurs eller inte) delta på våra öppna träningar och/eller dra ihop 
ett träningsgäng. För detta är våra olika facebook-grupper bra plattformar för att     
få kontakt med andra träningssugna.  

Å apropå våra kurser och önskan om att alla ska ha möjlighet att gå kurs via    
brukshundklubben... Har du erfarenheter som instruktör eller är du intresserad av  
att lära dig mer?  
Vi tar gärna emot just dig oavsett om du är utbildad sedan tidigare, vill hjälpa till     
på kurs eller bidra med din tid och energi i vår utbildningssektor! 
 
Å ja, ni kanske har läst om den hundhall som Visby BK är delaktig i?! Tack vara  
ideella krafter från några av våra engagerade klubbmedlemmar så är en stor    
hundhall kanske på gång! Än så länge är bygget inte igång men håll utkik för mer             
information längre fram. Vi instruktörer ser väldigt mycket fram emot de fördelar  
som denna hundhall kanske kan komma att innebära, inte bara för egen träning av våra egna  hundar men 
också nya möjligheter till att hålla kurser året runt utan att oroa oss för snöoväder och regniga novemberkväl-
lar.  
 
Så återigen, ett stort tack till instruktörer, kursdeltagare, studiefrämjandet och alla engagerade klubbmedlem-
mar som tar klubben och hund-Gotland framåt! 

Fortsätt håll utkik på klubbens hem- och FB-sida vad som händer framöver.  

Och är det så att du har önskemål och förslag är du välkommen att höra av dig på  
utbildning.visbybk@gmail.com ! 

/Linda & Lisa 

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 

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


RUS  
(= rasutvecklingssektorn) 
Klubben planerar att anordna MH 14:e maj samt 3:e sep-
tember. Dessa kommer ut på SBK-tävling och anmälan sker 
där. 
 
Vid frågor och funderingar kontakta sektoransvarig -Cecilia 
Engström engstromcecilia@hotmail.com  

 

Specialsök 
Följ vår facebookgrupp Visby BK Specialsök för mer info om verksam-

heten i sektorn, eller kontakta sektoransvarige Andreas Johansson : 

andreas74.aj@gmail.com  

Nya klubbkläder? 
Det pågår planering för att under året kunna börja erbjuda 

klubbkläder igen — dvs  kläder med klubbens egen logga på.  

T-shirts, Hoodies, Träningsvästar, Jackor, etc. 

Sannolikt blir det en webshop där man direkt kan klicka hem 

de kläder man vill ha som medlem—dvs ingen beställning via 

klubben. Enkelt och smidigt för alla parter! 

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.facebook.com/groups/414591692605400/
mailto:andreas74.aj@gmail.com
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Ni är nog många medlemmar där ute som saknat en riktig hundhall och suktat över bilder från träningskompisar 

på fastlandet  som tränar och tävlar med sina hundar i fina inomhushallar. Eller funderat över hur nu ska kunna hålla 

motivationen och träningen uppe när höst– och vintermörkret sänker sig och det regnar horisontellt som så ofta på vår 

ö… För att inte tala om alla valpägare som vi har behövt göra besvikna med att vi inte ordnar valpkurser under de 

mörkaste och kallaste månaderna. 

Flera av er såg nog då också den glada nyheten, kanske när ni slog upp lokaltidningen den 9:e december, eller när ni 

scrollade runt på sociala media. Detta att Visby BK nu hade fått lokalstöd på drygt 2,6 miljoner kronor av Allmänna 

arvsfonden för att i samarbete med Grönt Centrum ute på Lövsta kunna bygga om ett gammalt svinstall till hundhall 

med konstgräsgolv. Tjoho!!! 

För att göra hallen flexibel för olika använd-

ningsområden och för att öka tillgänglighet-

en för flera verksamheter samtidigt är före-

slaget att installera två motordrivna skjut-

väggar. Det möjliggör för tre olika verksam-

heter att nyttja hallen om man inte har så 

stora utrymmesbehov för vissa övningar. 

Det innebär att man kan välja på storlekarna 

300 m2, 375 m2, 600 m2, 675 m2eller hela 

ytan 975 m2 (65*15m) beroende på vilka 

ytor som verksamheten behöver.  

MEN—den tråkiga biten i detta är ju att vi långt ifrån kan säga att detta kommer att bli verklighet, trots beviljat lokal-

stöd…  Precis som Synnöve skriver på första sidan, så  har vi dels inte fått riktigt hela den ansökta summan - eftersom 

Arvsfonden ger bidrag till riktade målgrupper, som barn & ungdomar, 65 + och personer med funktionsnedsättning 

(som ju bara är en del av vår verksamhet) och dels har byggkostnaderna drivits upp (sannolikt p.g.a. den s.k. 

”Coronaeffekten…”).  

Så innebär det att vi ger upp? Nej—förstås inte! Men det innebär att det ännu är MYCKET jobb kvar innan vi ser om vi 

kan få detta att gå i lås. Samarbetet med Grönt Centrum fortsätter och man tittar också på eventuella andra bygg-

alternativ på Lövstas område, ifall det kan göra skillnad i pris. 

Men det är också här som NI MEDLEMMAR kommer in i bilden; OM detta ska gå i lås behövs det mycket och många 

ideella krafter!!! Vi behöver alla medlemmar som kan tänka sig att bidra på ett eller annat sätt; Hjälpa till att hitta fler 

sponsorer som kan gå in med ekonomiskt stöd i stort eller smått, Ingå i projektgrupp, Hugga i med arbetskraft på ar-

betsdagar t.ex. för att riva inredning och spetta betonggolv för att hålla nere byggkostnader, etc, etc.  Det här kan vi 

inte ro iland med bara styrelsens engagemang utan vi behöver ER! (kontakta gärna visby.bk@gmail.com !) 

DET ÄR ALLA VI MEDLEMMAR SOM ÄR VÅR KLUBB 

— OCH TILLSAMMANS KAN VI GÖRA ATT EN HUNDHALL BLIR VERKLIGHET! 

En stor hundhall på Gotland   
- kan det bli verklighet!? 

mailto:visby.bk@gmail.com


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  

ÅRSMÖTE 2022 
    

Lördagen den 19:e februari             
kl 16:00 

- förhoppningsvis på plats i klubbstugan! 
 

Gör din röst hörd och fira årets  
utmärkelser och förtjänsttecken! 

 
Vi kommer att följa 

hur pandemin och 

därmed restriktioner-

na utvecklar sig. 

Om detta inte tillåter 

att vi ses så kommer 

vi även i år ställa om  

till ett digitalt möte. 

Mer info om detta 

kommer via mail och 

på hemsida samt fb 

närmare inpå. 

Klubben bjuder på 

mat och dryck efter 

mötet - klart du ska 

vara med! 

 I så fall behöver du 

maila: 

visby.bk@gmail.com 

senast 31 januari ! 

Vill du inte äta efter 

mötet kan du själv-

klart bara dyka upp i 

klubbstugan där års-

mötet hålls  
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