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Linda Borg är ordförande för Visby 
BK—här med sin rottweiler Lilja.  
Kontakt: lindaborg83@gmail.com 

När detta medlemsbrev dimper ner i inkorgen så börjar som-
maren går mot sitt slut men än finns det värme och ljusa kväl-
lar att ta tillvara på. Jag hoppas innerligt att ni fått njuta av 
sommaren just så som ni allra mest önskar och att ni fått hålla 
er friska. Själv så blev det ingen fastlandsresa denna semes-
ter men det har inte varit dumt alls att njuta av Gotland, pyssel 
i trädgården, läsa böcker och hundträning eller långa prome-
nader när temperaturen tillåtit. Visst kan det kännas tråkigt när 
sommaren går över i höst men svalare väder, vackra färger 
och inomhusmys när vädret blir alldeles för grått har sin charm 
det med.  

För min del innebär dessutom hösten alltid en känsla av 
nystart, med fulladdade batterier och en ny hösttermin i antå-
gande så känns allt möjligt. En chans att starta om och lägga 
upp nya mål! Här hemma blir det i dubbel bemärkelse då det i 
dagarna flyttar in en ny stjärna i flocken. Vad det blir av den 
lilla tösen återstår att se, under hösten kommer vi främst lägga 
tid på att lära känna varandra, leka massvis och bygga upp en 
härlig relation. 

Vad har ni själva för planer och mål? Kanske kan Visby BK 
hjälpa till på något sätt, under hösten kommer det om inget 
förändras bli både tävlingar, kurser och tillfällen att träna eller 
umgås med både nya och gamla bekantskaper på öppna trä-
ningar. Hoppas vi ses!    

 /Linda 

Ordförandens tankar 

mailto:lindaborg83@gmail.com


Styrelsen är glad att vi nu är kompletta, då den vakanta kassörstjänsten kunde tillsättas på 

det extra medlemsmötet i juni. Välkommen säger vi till klubbens nya kassör och styrelseleda-

mot Anna Löttiger! Styrelsen i sin helhet hittar du på hemsidan. (LÄNK) 

Vi har också fått en ansvarig för köket i stugan, Åsa Olofsson, som börjat sätta sig in i arbe-

tet, både administrativt och inventerat godsaker. I nuläget har det ju inte varit så många ar-

rangemang av väl kända skäl, men förhoppningsvis blir det mer aktivitet under hösten. Då 

vore det kul om det kunde bli fler i ”köksgänget”, då ”tillsammans är roligare” och det bara 

behöver handla om att ställa upp någon gång ibland om man är fler. Gillar du fika?   Tycker 

du det är kul att fixa och dona i ”kiosken”, ordna funktionärsmat, ”sälja kaffe” och träffa folk på 

olika evenemang, etc – hör då av dig till oss! 

Överhuvudtaget kan vi konstatera att det alltid finns plats för någon som vill vara med i vårt 

glada funktionärsgäng!  Prata med oss om du är nyfiken! Oavsett om du känner för att bara 

hoppa in någon enstaka gång då och då, eller om du vill hänga här med lite större regelbun-

denhet. Oavsett om du gillar att hålla i trådarna och kanske knyta ihop arbetet i en sektor, 

eller mest vill göra det som behövs när någon annan sätter fart på arbetet. Här finns jobb 

med stuga in- och utvändigt, köket som sagt, olika funktionärer på tävlingar i alla grenar (till 

mycket behövs ingen erfarenhet, bara nyfikenhet och intresse), ”ragga” sponsorpriser, prova 

på att vara hjälpinstruktör, hitta på aktiviteter på klubben—seriösa eller oseriösa, arrangera 

en utbildning med externt inbjuden instruktör, vara öppet-husvärd, etc. Eller är du kanske in-

tresserad av styrelsearbetet – valberedningen blir säkert glad av att höra det! 

Apropå valberedning så har SBK centralt antagit nya stadgar som gäller även oss på lokal-

klubbsnivå. Dessa går att läsa HÄR (LÄNK). Det som kanske kommer märkas mest är den 

nya valordningen. Kort sammanfattat innebär den att valberedningen behöver delge sitt preli-

minära förslag till medlemmarna redan senast den 15:e november! Sedan kan alla medlem-

mar komplettera med EGNA förslag som skickas in till styrelsen SENAST 15:e decem-

ber. Förslaget ska ange; • vilken funktion som avses, • namn, • en kort presentation och • 

uppgift om att den föreslagne kandiderar. Dessa kan valberedningen om de vill sedan ta med 

i ett reviderat förslag från valberedningen. På årsmötet röstas sedan samtliga inkomna för-

slag enligt ovan.  

Hur som helst—kom med på medlemsmötet i september! Eller dyk upp på öppet hus någon 

torsdag. Vi ses!!!    

/Styrelsen 

MEDLEMSMÖTE! 
Onsdagen den 9:e september  

kl 19:00 
 

Ett perfekt tillfälle att komma med 
förslag på verksamhet eller bara 
hänga och prata hund. Självklart 

bjuds det på gofika! 
 

VÄLKOMNA!!! 
 

https://www.brukshundklubben.se/Documents/1_startdelen/7_om_oss/stadgar_policyer/Normalstadgar%20g%C3%A4llande%20from%202020-07-01/normalstadgar_lokalklubb_2020-06-13.pdf


HUS - (Hundägarutbildning) 

Vi samarbetar med Studie-

främjandet och du anmäler 

dig till våra kurser via deras 

hemsida.  

www.studieframjandet.se 

 

Frågor om kursinnehåll kan 

du ställa till  

utbildning.visbybk@gmail.com 

Eftersom det har varit/är oroliga tider och det har varit 

svårt att planera långt fram så ligger vi lite efter med pla-

nerandet av kurser i klubbens regi. I skrivande stund är 

arbetet igång och vi hoppas kunna erbjuda ett flertal kur-

ser från valpkurs till tävlingsinriktad kurs i någon av alla 

roliga hundsporter. Om du är intresserad av en specifik 

kurs eller kanske har en instruktörsutbildning gömd i bak-

fickan så tveka inte att höra av dig 

till utbildning.visbybk@gmail.com.  

Så 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 utbild-

ning.visbybk@gmail.com ! 

RUS (=rasutvecklingssektorn) 
Klubbens MH-bana är under våren uppdaterad enligt nya anvisningar med 
nytt ”skrammel” och ny ”harbana”. Klubben genomförde i våras ett eget MH 
med 4 deltagande hundar och har ett nytt MH inplanerat 12:e september. 
Därutöver används banan även vid distriktets MT och lånas ut till t ex Schä-
ferhundsklubben för MH. 

Via SBK-distriktet anordnas under sensommaren/hösten också en figurant-
utbildning för att kunna säkra tillgången på figuranter framöver. Inbjudan 
har gått ut över nätet men läs även på nästa sida. Börjar redan 14:e augusti 
så bråttom med anmälan!!! 

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


Hundars mentalitet är ett fascinerande område. Hur kommer det sig att hundar 

skiljer sig så mycket i sina beteeden samtidigt som andra beteenden verkar vara 

lika för alla? Varför skäller viss hundar mycket och andra inte? Varför blir vissa 

hundar rädda medan andra blir arga?  

Nu finns möjlighet att utbilda sig till mentalfigurant genom att vara med på nedan-

stående utbildningar. Du som är intreserad av hundars mentalitet och vill vara 

med som figurant på mentalbeskrivningar minst en gånger per år är välkommen 

att anmäla dig genom att maila namn, klubbtillhörighet och kontaktinformat-

ion till engstromcecilia@hotmail.com snarast.  

Begränsat antal platser. Observera att du ska ha för avsikt att vara med som figurant vid men-

talbeskrivningar som anordnas av lokal- och rasklubbar samt SBK distrikt Gotland efter ge-

nomförd utbildning. Detta gäller även för figuranter med vilande auktorisation som deltar för att 

återfå auktorisation. SBK-medlemskap är obligatoriskt.  

Fredag 14 augusti kl. 9.00 - ca 15.00 på Visby BK hålls Allmän mentalkunskap M1 av 

mentaldomarna Lorentz Ogebjer och Inga-Lill Larsson. Obligatoriskt. Medtag egen lunch.  

Fredag 14 augusti kl. 12.00 – ca 15.00 på Visby BK hålls uppdatering av sedan tidigare ut-

bildade figuranter med vilande auktorisation som önskar att återauktorisera sig.  

Lördag-söndag 15-16 augusti 8.00 – ca 15.00. Andra delen av M1 genomförs i samband 

med officiellt MT. Obligatorisk närvaro en av dagarna. 

Onsdag 19 augusti, måndag 24 augusti, onsdag 2 september och torsdag 10 september 

kl. 17.00 – ca 21.00 hålls Figurantutbildning MH av mentalbeskrivare Cecilia Engström. Obli-

gatoriskt. 

Lördag 12 september 7.00 – ca 15.00 anordnar VBK officiellt MH. Deltagande önskvärt.  

Läs mer om mentalutbildningar https://www.brukshundklubben.se/funktionar/avel-halsa/

mentalbeskrivning-mh/utbildning-mentalitet/ 

Läs mer om mentalbeskrivning https://www.brukshundklubben.se/mentalitet/mentalbeskrivning

-mh/  

 

Deltagarna försörjer själva inköp av kurslitteratur, Mentalitetsboken - Ingalill Blixt, Curt Blixt, 

och Kenth Svartberg (Svartbergs förlag). Övrig kurslitteratur tillhandahålls av arrangören. 

Hör av dig vid frågor eller funderingar till Cecilia Engström 0703-65 80 61 eller engstromceci-
lia@hotmail.com 

mailto:engstromcecilia@hotmail.com
https://www.brukshundklubben.se/funktionar/avel-halsa/mentalbeskrivning-mh/utbildning-mentalitet/
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https://www.brukshundklubben.se/mentalitet/mentalbeskrivning-mh/
mailto:engstromcecilia@hotmail.com
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Draghund 

Den planerade  ”pay-and-run”-tävlingen har blivit upp-

skjuten p.g.a. Corona, men vi får se hur hösten blir. 

Den 12-13:e september genomförs i alla fall en ”Grönt-

Kort”-kurs för intresserade, instruktör Helen Wibom. 

Läs mer på ”eventet” på klubbens och sektorns fb-

sida. 

När temperaturen går ner kommer även klubbens 

öppna träningar sätta igång igen. 

Håll utkik  efter färsk info på sektorns  

facebook-sida: ”Draghund Gotland”! 

Våren och sommaren har inte riktigt varit som van-
ligt på grund av coronapandemin. Vi har ändå för-
sökt hålla igång verksamheten. Två kurser, en fort-
sättningskurs och en tävlingsinriktad kurs, hölls un-
der våren. Vi har även haft träningstävlingar i samt-
liga klasser, samt en onlinetävling i fortsättnings-
klassen.  Yvonne Höglund har varit domare och 
som vanligt har uppslutningen varit god. Jättekul!  

Våra officiella tävlingar har vi dock varit tvungna att 
ställa in. Eftersom SKK fortfarande avråder täv-
lande och funktionärer från resor mellan regionerna 
har vi svårt att anlita domare. Tävlingar kräver pla-
nering och framförhållning och i dagsläget tror vi 
inte att vi kommer kunna anordna några detta år. 
Vi hoppas att ni har förståelse för det. Vi får ta nya 
tag nästa år.  

Under hösten kommer vi att hålla en nybörjarkurs 
med start i början av september. Håll utkik efter in-
formation på klubbens hemsida. Utöver det kom-
mer vi att anordna öppna träningar och träningstäv-
lingar. Är du inte redan med i facebook-gruppen 
Visby Rallylydnad så gå gärna med. Där hittar du 
information om vad som är på gång. 

 

Rallylydnad 

 

Till sist - rallylydnadssektorn söker en ny samordnare/ansvarig som kan leda arbetet i sektorn 
efter årsmötet 2021. Tycker du att det skulle vara roligt så hör gärna av dig till någon av oss i 
sektorn så berättar vi mer. Gänget i sektorn finns kvar, så du blir inte ensam.  

Hälsningar från rallylydnadssektorn genom Karolina.  

https://www.facebook.com/groups/452578791564975/
https://www.facebook.com/groups/452578791564975/
https://www.facebook.com/groups/598754586861855/


 
 

Agility 
Agilitysektorn i Visby BK är officiellt vilande. MEN det betyder INTE att ingen aktivitet finns här! Tvärtom så finns 

det en hel del aktiva som tränar regelbundet enskilt eller tillsammans, sätter upp banor som de delar med 

varandra etc. Så är du intresserad av att vara med, eller bara är nyfiken på sporten; Gå då förslagsvis med i klub-

bens fb-grupp för Agility: ”Visby BK Agility” . Där hittar ni andra intresserade och de som är mest aktiva på klub-

bens agilityplan. Via denna grupp kan man också få tillgång till koden till agilityförrådet, om man är en av dem 

som tränar regelbundet och också hjälper till med städning samt hinderflytt inför gräsklippning. Kanske finns det 

någon/några därute bland klubbens medlemmar som vill steppa in och damma av sektorn och kliva in som offici-

ellt sektoransvariga!? 

Välkomna till en rolig och fartfylld sport!!! 

ÖPPET HUS  
På torsdagen den 13 augusti börjar vi återigen med Öppet Hus/Öppen träning  

MED STUGVÄRD — förstås med sunt förnuft och Corona-avstånd, etc. 

Kom och häng på klubben torsdagskvällar från 18:30, träna hund, miljöträna din 

valp/hund, eller varför inte bara ta en fika med likasinnade. 

Kanske vill du också pröva på att vara stugvärd någon kväll? 

https://www.facebook.com/groups/1144033385628120/


Specialsök 
Närmast i tiden ligger uppföljningen på den inofficiella tävlingen: ”Jakten på tjuvarna och stöldgodset”, 

se inbjudan nedan. För hundar med inlärt sök på ”Röd Kong Classic”. Under sensommaren och hösten 

kommer sektorn att arrangera såväl tillfällen för ”Kom-igång-med-Kong” för nybörjare som vill testa 

och lära sig och sin hund, men även öppna träningar för de som har lärt in doften. 



 

Nu drar höstens tävlingar igång och vi uppskattar om vi kan få hjälp med att arrangera dessa. 
Den 13 september har klubben en spårtävling i högreklass. Här skulle vi behöva hjälp av dig som har 
erfarenhet av att lägga upp spår. Gärna så att du kan snitsla ett spår på egen hand. Vi behöver även 
hjälp på tävlingsdagen med att gå ut snitslade spår. Utöver detta så behövs det 2 st domarsekrete-
rare och 1 st skytt. Dessa roller kräver ingen tidigare erfarenhet, så känner du dig nyfiken på detta så 
hör av dig till: mattias.nyman@svenskaspel.se. Senare på hösten (18 oktober) så anordnar Visby BK 
en söktävling. Här är ett ypperligt tillfälle att hjälpa till som figurant och få möjlighet att följa hundar-
nas arbete. 
Har du frågor eller är allmänt nyfiken på tävlingarna så tveka inte att höra av dig!  

 
Gotlands tävlingar hösten 2020: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Augusti Spår Lägre klass Södra Gotlands BK 

15-16 Augusti MT SBK Gotland 

12 September MH Visby BK 

13 September Spår Högreklass Visby BK 

19 September Spår Appellklass Norra Gotlands BK 

27 September Lydnad Start, 1 och 2 Schäferdistrikt Gotland 

3-4 Oktober IGP Schäferdistrikt Gotland 

18 Oktober Sök Lägre-Högre klass Visby BK 

1 November Patrullhund Lägre-Högre klass SBK Gotland 

Tävlingssektorn 



Inom detta arbete ligger bland annat medlemsbladet som du nu läser. 

Arbetet fortsätter också med hemsidan, vilket förstås aldrig blir ”färdigt”. Relativt nytt är vår sida med aktiva tävlings-

ekipage, där vi ännu saknar många av dem som vi vet vågat sig ut på de officiella tävlingsarenorna. Så vi hoppas på att 

ännu fler hör av sig med bild och text dit!  

Ansvarig för medlemsbladet: Anna Levin  

PR/Info—Hemsida—Sociala media 

Ny är också sidan med ”Klubbens egna champions” - en sida där vi stolt vill visa upp de hundar som genom tiderna 

arbetat sig fram till ett championat. Inspirationen och ursprungskällan är förstås i första hand klubbens tavelgalleri,  

(som just nu är nedplockat men där tanken är att galleriet ska hängas upp i det lilla rummet/biblioteket). Dessa tavlors 

bilder publicerar vi i första hand med de uppgifter som lämnades in när tavlan hängdes upp. Arbetet är påbörjat med 

de äldsta bilderna och fortskrider fram till nutid. Och där vill vi förstås fylla på med de NYA champions som tillkommit 

efteråt och de som komma skall! I de fall där det saknas uppgifter om ägare så har vi inte lyckats nå någon ännu för att 

få publicering godkänd (med hänsyn till GDPR). Ser du någon där du kan hjälpa till så hör gärna av dig!  

Om det är något annat du saknar eller skulle vilja se på vår hemsida—hör av dig!!! 

Vad gäller sociala media så är det främst på facebook vi finns. Här hittar man på vår sida ”Visby Brukshundklubb”, som 

är vårt främsta ansikte utåt, fortlöpande info om klubbens verksamhet. I våra fb-grupper finns också möjlighet till in-

lägg och dialog mellan våra medlemmar, samt mer intresseinriktad information. Dels i den övergripande gruppen 

”Brukshundklubben i Visby” och dels de olika undergrupperna för våra intresseområden/sektorer: ”Visby BK Agility”, 

”Visby BK Rallylydnad”, ”Visby BK Bruksträning”, ”Visby BK Specialsök”, ”Draghund Gotland” och just nu också ”Visby 

BK fysträningsgrupp 2020”. (Har du inte hört talas om den senare? Det är en följd av den utmaning som SBK´s ”Upp 

och Hoppa—Sund med Hund” ställt upp mot landets alla lokala brukshundklubbar att bli landets mest fysiskt aktiva. 

Det har vi kanske inte riktigt blivit, men ett tappert gäng är nu inne på den andra omgången av löparutmaningar och 

styrkepass tillsammans med sin hund)! 

Saknar du någon grupp? Kanske en för oss som tränar tävlingslydnad? Något annat? Hör av er!!! 

Vi strävar efter en enhetlighet mellan grupperna. Både vad gäller namn, - så att grupperna blir lättare att hitta för nya 

medlemmar och man förstår vart de hör—men också syfte, regler och innehåll. För att underlätta arbetet med att 

grupperna ska vara enhetliga, samt för att sociala medier många gånger är vårt ansikte utåt,så är vår pr/info-ansvariga 

även administratör i grupperna, tillsammans med någon/några eldsjälar i gruppen.  

Draghundssektorn har utöver sin fb-grupp också ett Instagramkonto ”Draghund Gotland”. 

Frågor, synpunkter och önskemål på hemsida, sociala media, nyhetsbrev eller annat inom området;  

Kontakta huvudansvarig via anna@levingotland.se  

eller via messenger (personligen eller via klubbens konto)! 
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