Medlemsblad
Hej på er och välkomna till en ny hundsäsong på
Visby BK. Jag heter Matte Nyman och är ny ordförande för klubben. Jag har ett hundengagemang
som startade 1991 när jag köpte min första hund.
1994 träffade jag min nuvarande fru genom brukshundklubben och sedan dess har hundträning varit
mitt stora fritidsintresse.
Jag är utbildad tävlingsledare och domare inom
brukssporterna(Sök, Spår och rapport).
Tävlingsmässigt så har jag provat på det mesta,
men rönt mest framgång i Spår och Rapport där jag
deltagit på 6 SM.
Jag brinner för det ideella engagemanget och ser
fram mot att tillsammans med styrelsen och alla
medlemmar öka intresset för att engagera sig i
arbetet med Visby BK så att fler medlemmar väljer
att spendera tid på klubben och bli delaktiga i det
dagliga arbetet.
Jag vill att Visby BK ska vara det självklara valet
av klubb när man köper hund. Oavsett intresse och
ras så ska vi ha något som lockar alla hundägare!
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Matte Nyman är ny ordförande för
Visby Brukshundklubb

Kurser och föreläsningar
Utbildningssektorn har fullt upp med att få igång vårens alla kurser! Samtidigt kör nu i april äntligen
den efterlängtade instruktörsutbildningen igång där Visby har fem glada entusiaster med. Merparten av
vårens kurser ligger redan ute på hemsidan i skrivande stund och några till kommer inom kort. Håll koll
på vår Facebooksida “Brukshundklubben i Visby” och hemsida visbybk.se
Föreläsning 7 maj 18-20, klubbstugan:
Tävlingsnerver och prestationsångest – och hur man kan jobba med dem
Nina Steinbach, Svensk Mästare i Rallylydnad 2016, trea på Svenska mästerskapen i Heelwork to Music
2018 och med 20 års erfarenhet av träning och tävling med hundar föreläser om tävlingsnerver!
Ordinarie pris 300 kr men för medlemmar i Visby bk 100 kronor.
I samarbete med Visby BK håller Nina också en helgkurs i rallylydnad med fokus på Avancerad och
Mästarklass. Läs mer på hennes sida: www.kennelgladjeruset.se/externa-kurser

Rallylydnad
Nu är våren här och utesäsongen har börjat. På torsdagar är det öppen träning och vill du träna
rallylydnad kanske vi ses där?
Skyltar och skyltställ hittar du i förrådet. Kom ihåg att sortera in skyltarna i rätt ordning när du tränat
klart, så blir det lättare för nästa person att hitta rätt skylt.
Vi har tre kurser under våren som sammantaget täcker in alla klasser. Det tycker vi är jätteroligt!
Vi planerar även att ha någon träningstävling innan sommaren.
Sommarens officiella tävling är öppen för anmälan. Alla klasser och dubbla starter.
Gå in på SBK Tävling och anmäl dig du också!
Vill du veta vad som är på gång inom rallylydnaden så gå gärna med i facebookgruppen
Visby Rallylydnad. Då missar du inget!

Medlemsmöte 7 maj
Välkommen på medlemsmöte! Vi träffas den 7 maj klockan 19 i klubbstugan. Perfekt tillfälle att komma
med förslag på verksamhet eller bara hänga och prata hund. Självklart bjuds det på gofika!

Hjälp till på tävling!
Vi behöver spårläggare till Högre/Elit spåret den 26/5. Vi behöver även två domarskrivare till lydnaden
samt en eller två som kan ta hand om serveringen. Inga förkunskaper krävs mer än att man ska kunna ta
sig fram i skogen, skriva och/eller brygga kaffe å bre smörgåsar. Toppenroligt och lärorikt.
Maila ert intresse till ulrica.dahl@wisbystrand.se.

Nosework 2019
Trippelsniffen: Inofficiell
13/4 Stafett VBK
9/5 Högbro Bil & Traktor
3/6 Gotlandståget
Föreläsning (vindlära): 23/8 Visby Brukshundklubb
Visbysniffen: Officiell
24/8 NW1 TSM Lövsta
25/8 NW2 TSM Lövsta

‘

Vi samarbetar med
Studiefrämjandet och
du anmäler dig till
våra kurser via deras
hemsida. Frågor om
kursinnehåll kan du
ställa till
visby.bk[a]gmail.com

KM: Inofficiell
17/9 Plats ej bestämd
Skinksniffen: Inofficiell
14/12 Plats ej bestämd
Alla hundar kan, din också! Testa så får du se!
Kontakperson för Nosework:
mona.klasarve[a]mail.com
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