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Äntligen vår! På klubben händer det en 
himla massa, för det här är ju trots allt lite 
av högsäsong i hundsammanhang. Kurser, 
föreläsningar, tävlingar för att inte tala om 
torsdagarnas öppet hus i varmt solljus. 

8 maj klockan 19 är du varmt välkommen 
på medlemsmöte i klubbstugan! 
Där diskuterar vi sådant som är aktuellt 
i klubben och vad vi vill använda vårt 
medlemskap till. 

Har du en idé? 
Sharing is caring - bidra med den!

Hälsar styrelsen för Visby BK



Erika Sandström har varit aktiv i många år i Visby 
bk, bland annat som ordförande, nu är hon aktuell 
med boken ”Han, hon och hunden - feminiseringen 
av svensk hundsport 1918-2017.” Det är en studie 
hon gjort i sitt arbete som lektor i historia vid Upp-
sala Universitet.

Idag är den absoluta majoriteten av medlemmarna i 
Svenska Brukshundklubben kvinnor. Men så har det 
inte alltid varit. 

- Verksamheten på femtiotalet bestod av ett knippe 
män införda tweedkavajer som tränade sina bruk-
shundar på planen. I köket stod ett antal fruar som 
kokade kaffe, bredde smörgåsar och pysslade. Där 
fanns också en hel del barn som lekte runt om planen.

Män? Tweedkavajer? Vänta nu, inget av det är en 
helt… vanlig syn på klubbar någonstans i Sverige 
idag. Vad berodde skiftet på? 

- Från 60 talet blir det allt fler kvinnor som trä-
nar hundar. Då blir det generellt väldigt många fler 
medlemmar i SBK. Uppsvinget var till stor del tack 
vare en tv serie som hette ”Sådan herre, sådan hund” 
som visade hur man är en bra hundägare och var jät-
tepopulär. Den sändes på bästa sändningstid på vår 

När tjejerna tog över apellplanerna



enda TV-kanal. Parallellt arrangerade klubbarna runt 
om i landet kurser för den vanliga hundägaren och 
många av de nya medlemmarna var kvinnor. 

Det här är också, förklarar Erika, en period då kvin-
nor kliver ut i offentligheten överhuvudtaget. Jäm-
ställdhet ligger i tiden och det börjar bli självklart att 
kvinnor ska idrotta, sitta i styrelser och syssla med 
politik. 

- Traditionellt var SBK också en klubb för just bruks-
hundar med sporter som hade sitt ursprung i militärt 
och polisiärt arbete. På 70-talet kommer nya sporter 
från främst England, som lydnad och agility, som inte 
är utformade för en specifik hundras och som inte är 
manligt kodade. Det spelar också roll för feminiserin-
gen av sporten. 

En riktigt spännande sak med feminiseringen av 
hundsporten är att den helt bryter med hur sådana 
mönster brukar se ut. Generellt leder feminisering av 
ett yrke till att det tappas status. När folkskolläraren 
var man var läraryrket något fint, när kvinnor började 
dominera rollen halkade yrket ner i status. Det är en 
trend som har oerhört många exempel genom histo-
rien. Men Hundsporten sticker alltså ut! Och hunden 
har högre status i samhället idag än på femtiotalet 
som en följd av detta. 

Vill du läsa Erikas bok? Du kan beställa den via 
https://opusculahistoricaupsaliensia.wordpress.com/ 



Föreläsningar
3 maj 18.30 “Vad är bruks?” 
Matte Nyman och Synnöve Rask, mångåriga utövare av 
flera bruksgrenar, ger oss nyfikna en inblick i tävlings-
grenen bruks, vad det handlar om, hur det går till och 
vilka som kan delta. Denna föreläsning är helt gratis för 
klubbens medlemmar!

23 maj 18.30 “Sätt in på rätt konto” 
Vi är nog många som har Maria Brandel om något av 
en husgud - och nu kommer hon till oss och håller en 
öreläsning som passa de flesta hundägare oavsett vilk-
en kunskapsnivå. Mer info finns på hemsidan under 
kurser.

Nytt på klubben är att det finns ett litet bibliotek i lilla 
rummet i klubbstugan! Här är medlemmar välkomna att 
slå sig ner och bläddra i böcker och tidskrifter. Observera 
att de ej är för hemlån utan läsning sker på plats.

Fler aktiviteter planeras från utbildningssektorn, så håll 
koll på hemsidan och vår facebooksida! Där hittar du 
också aktuella kursstarter. 



I år firar Svenska bruks-
hundklubben 100 år och 
detta kommer uppmärk-
sammas på olika sätt under 
året. På självaste födelseda-
gen den 30/5 kommer det 
anordnas en aktivitet för 
medlemmarna i 
klubbarna på ön. Mer 
information kommer inom 
kort, men se till att redan 
nu in dig på en trevlig kväll 
tillsammans!

Csave the date

30/5

Agilitysektorn har ordnat flera aktiviteter med 
anledning av SBK:s 100-årsjubileum:

11/3 hade vi agilitymingel för att informera om 
sporten och om att tävla agility. 

 22/3 hade vi ett evenemang för att 
uppmärksamma några av klubbens 
medlemmar som tävlat under året. Från 
nybörjare till SM och VM. 

25/3 hade vi officiell inmätning för 
agilityhundar. 



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
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Rallylydnad
På lördag den 7 april startar vår nybörjarkurs i 
rallylydnad. Intresset har som vanligt varit jättestort och 
tyvärr fick inte alla plats denna gång. Den 2 juni har vi 
dock en prova på-dag med bland annat rallylydnad och 
vi hoppas att de som är intresserade av sporten kan 
komma då. 

Den 30 maj har vi en träningstävling i nybörjar- och 
fortsättningsklass. Mer information och inbjudan 
kommer inom kort. Och till sist vill vi förstås påminna 
om vår officiella tävling den 28-29 juli. Dubbla starter i 
alla klasser. Anmälan är öppen!



Datum  Arrangör   Prov       Sista anm.dag

6 maj  SdG Bruksprov  spår, sök akl       14/4
19 maj Visby    MH (mentalbeskrivning)    28/4
20 maj N:a Gotland  Bruksprov spår lkl      28/4
27 maj Visby    Bruksprov spår hkl, ekl DM, KM VBK  5/5

3 juni   Visby    Lydnadsprov alla klasser DM,KM VBK  12/5

22 juli  S:a Gotland   Lydnadsprov alla klasser     30/6
28 juli  Visby    Rallylydnad klass nybörjar+avancerad  6/7  
     KM VBK
29 juli  Visby    Rallylydnad klass fortsättning+mästare  7/7 
     DM, KM VBK
24 augusti SBK Gotland  Utställning + Exteriörbeskrivning  2/8

Prov och tävlingar

Kör hårt och lycka till!


