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När detta skrivs är det ännu 2017 och vi 
bokför ett händelserikt år. Vi är ännu en 
ganska ny styrelse med många härliga idéer 
som vi försöker forma in i verksamheten. 
Och det kommer märkas under 2018 då 
vi bland annat kommer ha mera ”fest” för 
ALLA som är funktionär på klubbens aktiv-
iteter. Mera uppskattning helt enkelt. Jag ser 
fram emot 2018 och SBK-organisationens 
100-års jubileum. Visby brukshundklubb 
kommer synas lite mer och ordna olika 
aktiviteter under året. Det kommer bland 
annat bli ett nationellt organiserat tårtkalas. 

Min plan var egentligen att inte vara
 ordförande nästa år men efter att ha 
fått frågan igen och att få jobba med alla 
medlemmar i styrelsen ett år till så tackade 

jag ja. Jag hoppas att ännu fler vill vara med 
och vara aktiv med klubben. Det krävs inga 
förkunskaper och alla kan göra något. Det 
finns alltid någon vänlig -mer rutinerad- 
funktionär som kan visa hur och vad som 
ska göras. Är du nyfiken på någon speciell 
gren så kontakta den ansvariga där. Du är 
välkommen! 

Håll koll på våra sociala kanaler där det an-
nonseras om kurser och andra aktiviteter-
Och återigen…det är medlemmarna som är 
klubben inte styrelsen. Så kom med förslag, 
anordna en loppis tex. Det behöver inte vara 
så stort. Och kom på årsmötet, det är det 
viktigaste mötet på året för alla medlemmar. 

/Andreas Johansson, ordförande 



I år fyller Svenska Brukshundklubben 100 år. Tommy Karlström är 
veteran i Visby bk-sammanhang och har tagit initiativ till att skriva ner 
vår klubbs historia som börjar ett par år efter den nationella starten! 
Tack för det Tommy. Jag publicerar texten i kortad version i 
medlemsbladet – hela texten kan du läsa på hemsidan. 

Klubben bildades den 4 december 1944 under namnet Gotlands 
Brukshundklubb. Svenska Brukshundklubben hade då funnits i fyra år. 
Vår klubbs första ordförande blev Tore Dahlgren och han fortsatte i 25 år. 
Under senare hälften av 50-talet var verksamheten låg och det 
diskuterades ofta om att lägga ner klubben. För att bredda intresset 
omorganiserades Gotlands Brukshundklubb. 1963 beslutades att starta 
upp den sektion i Slite som lades ner 1950 och som nu blev en egen 
lokalklubb. Dessutom bildades en ny lokalavdelning i Hemse. 
Lokalavdelningen i Visby blev Visby brukshundklubb. Efter nedgången 
i verksamheten i slutet av 50-talet har det stadigt gått framåt. 

Efter att ha haft klubbstuga vid galgberget, Krookska dungen och A7-om-
rådet började under 80-talet diskussionerna om att flytta klubben. Valet 
föll på Nunnesiken där vi ju har klubben idag. Det var militärens mark 
och såg inte ut som idag. Det var skog på parkeringsplatsen och där stugan 
skulle stå och planerna var inte i användbart skick. Men tack vara 
militärens hjälp med avverkning och iordningsställande av parkering med 
mera så var vi framme vid flytten som skedde i september 1992. 
Invigningen skedde vid årsmötet 1993. 

Från Galgberget till Nunnesiken



Att ställa iordning nya planer och bygga nya förråd skulle inte ha fungerat 
om det inte fanns personer som var villiga att lägga ner många ideella 
arbetstimmar. Många hjälpte till men de två personer som jag vill nämna 
i första hand är Sven Boberg och Evert Sjölin. De var ”hustomtar” under 
flera år och gjorde en ovärderlig insats för klubben. 

Vid stugans invigning gjorde en nystartad uppvisningsgrupp sitt första 
framträdande. En grupp som under flera år var flitigt anlitad och 
uppskattad. De arvoden vi fick in investerades i högtalaranläggning som 
kom till användning vid våra framträdanden. Exempel på uppvisningar 
var SKK:s Gotlandsutställning, Stångaspelen, Lantmännens skördefest, 
Plöjnings-SM, försäkringsbolags evenemang, julmarknader och flera 
affärskedjors evenemang i Södervärnshallen med tusentals hejande 
personer på läktarna. 

Tommy har varit medlem i klubben sedan 1978 och varit engagerad som 
ordförande, styrelseledamot med i olika kommittéer och som domare i bruks 
och lydnad. Texten bygger på Tommys egen research och Erika Sandströms 
text från 2015. 



Välkommen på årsmöte
Vi träffas i klubbstugan den 17/2 klockan 18 och har vårt årsmöte - och 
årets första medlemsmöte. Vill du äta tillsammans med oss? Maila Inger 
senast den 4/2 till botmunds@hotmail.com. 

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

Foton av:
Anna Amnéus

Medlemsbladet görs av 
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Vill du hjälpa oss i fiket?
Vår kökssektor ser till att det finns fika på klubben och 
mat vid tävlingar. Nu söker vi en ny ansvarig för köket 
som även kan bilda en liten arbetsgrupp för kökssek-
torn. Hör av dig till ordforandevbk@hotmail.com om 
du är intresserad!

Kurser
Vi har haft en mängd olika kurser under 2017 – från 
valp- och allmänlydnad till hundsportskurser och 
en uppstartad coachinggrupp. Planen är att starta en 
utbildning av instruktörer under början av året. Håll 
utkik på hemsidan för att se datum för vårterminens 
kurser! 



Datum  Arrangör   Prov       Sista anm.dag

18 mars Visby Bruksprov  spår akl       24/2 

8 april  SdG    MH (mentalbskrivning)     18/3
15 april S:a Gotland   Bruksprov spår lkl      24/3
22 april N:a Gotland  Lydnadsprov alla klasser     31/3

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!


