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Hoppas ni har bra sommar och att både två- och 
fyrbenta familjemedlemmar njuter.  Sitter och tittar 
igenom bilder och inlägg i sociala medier efter en 
solig rallylydnadstävling på klubben. Är oerhört 
stolt över alla som ställer upp i vått och torrt för 
våra arrangemang. 

Jag har spenderat semestern delvis på fastlandet 
med 100% hundträning. När jag kom hem var 
klubbstugan nymålad! Återigen, tusen tack alla ni 
som engagerar er. 

Vi har som målsättning att få till en hall att träna 
i under vinterhalvåret. Vi har fått ett riktigt 
intressant erbjudande från regionen, men det 
kommer att kräva en hel del arbete att anpassa 
lokalen. Är du eller någon i din närhet intresserad 
av att hjälpa till så kontakta mig!

Nu är det dags att packa för ett hedersamt uppdrag. 
Jag har fått äran att döma spårhundarna på bruks-
SM i slutet av augusti. 

Ha en fortsatt bra sommar så syns vi på klubben. 

/Matte Nyman

Kontakt: 
mattias.nyman@svenskaspel.se



Nosework 2019
Under första halvan av året så har 24 gått Nose Work kurs i klubbens 
regi fördelat på
fem kurser. I början av sep startar klubben sin sjätte kurs, den 
kommer att ha lite annat upplägg. Sektorn har även arrangerat 
”Trippelsniffen”, en individuell serietävling som var förlagd till tre 
platser, Visby BK, Bil och Traktor Högbro AB och vid Gotlandståget.

Nytt för klubben är Specialsök, som kommer att bli en officiell 
gren inom SBK. Under våren/försommaren har klubben haft fyra 
tillfällen med ”kom igång med kong”. Där fick deltagarna lära sig 
grunderna och doften kong av Yvonne Höglund som är instruktör i 
specialsök. Många kom och det bildades även en träningsgrupp för 
de som gått introt. Vidare väntar vi på regler för grenen, där alla SBK 
klubbar har haft möjlighet att påverka genom att testa de olika tänkta 
tävlingsmomenten. Även sektorn på VBK har varit med och lämnat 
in synpunkter. 

Den 23 augusti kommer vi att ha en föreläsning i ”vindlära”. Den 
ligger i anslutning till NW-tävlingarna den 24 & 25. Föreläsningen 
kommer att hållas av Siw Rüden som också är domare för 
tävlingarna.

Mera att se fram mot under hösten:
KM 17/9 kväll
Två inofficiella TEM (tävling enskilda moment) 12/10 Inomhussök 
på Villa Alskog 
& 13/10 Fordonsök på Bil & Traktor Högbro AB.
14/12 en jultävling



Kurser och föreläsningar

‘

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 Levin

Medlemsbladet görs av
Anna Amnéus

anna@kompishundtraning.se

Anders Kjernholm besöker oss vecka 32 och håller föreläsning om hur en kan träna skottberörd hund 
samt hur vi kan jobba för att få säkrare moment i inlärningen. Detta ställer han upp och gör GRATIS 
(mot husvagnsplats) då han tyckte att han ville bidra till vår bruks/lydnadssatsning.

Söndag den 19/8 kommer Susan och håller friskvårdsföreläsning (sund med hund) och denna bjuder 
klubben sina medlemmar på! Mer info finns på vår FB-sida.

Måndag vecka 34 kommer vår avtalsinstruktör Berthold tillbaka och håller sista delen av sina kurser. 
Samma dag startar även våra instruktörer som är under utbildning (Sanna, Tina och Linda) upp en 
valpkurs som ingår i vår utbildning. Lisa kommer hålla kurs ute på Södra Gotlands brukshundklubb 
tillsammans med Lena Hansson då det behövdes en till instruktör där. Vi tänker att det är ett litet steg 
i rätt riktning till att få till ett bättre samarbete med klubbarna. Kvar på utbildningen är sedan i höst L2 
via Studiefrämjandet och examination som troligtvis blir i oktober.

Välkommen på möte!
Höstens första medlemsmöte hålls 10 september kl 19:00 i 
klubbstugan. Varmt välkomen att ta en fika och diskutera 
klubbens aktiviteter!

Nosework 2019

Draghund
Draghundsektorn håller på att planera ett pay and run motionslopp  
med hund. Vi tränar när tempraturen tillåter och det är oftast  ganska 
sena kvällar oftast  vid svaidestugan.

Tävlingar
Tävlingssektorn har haft möte med distriktet samt dom andra 
klubbarna och satt nästa års tävlingar. Nästa år blir det endast 
en brukstävling per klass. Tidigare år har det varit två. Det är 
ganska tydligt att vi behöver fler tävlingsledare i brukset samt 
lydnadsdomare om vi ska kunna öka antalet tävlingar igen.


