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Ordförandens rader
stycken colliesar. 1994 skaffade jag och min då blivande make Mattias Nyman vår första Belgiska vallhund - en malinois som sen följdes av tre till. Rasbyte,
eller rättare sagt variantbyte, blev det 2008 då vi i vår
senaste kull fick två stycken långhåriga valpar varav vi
behöll en Hoffa som fortfarande är still going strong
och förgyller våra liv. Ytterligare en tervueren Qaffi
införskaffades från Sverige 2017 och det är med honom som jag nu tränar/tävlar sök och husse gör det
samma men i spår.
Skriver dom här raderna liggandes i sängen ganska mör i
kroppen efter en heldag i sökskogen. Men tänk ändå att vi
hundfolk i mångt och mycket kunnat fortsätta att leva det
liv vi älskar med våra hundar trots pandemin. Eftersom
den fortfarande pågår för fullt och smittspridningen är
hög så är klubbens aktiviteter inte lika många som vanligt,
inga tävlingar men en del kurser har kommit i gång och
fler kommer att startas under våren och sommaren.
Någon kanske är intresserad av vem jag är och vad jag
tidigare har gjort inom brukshundklubben och skulle jag
skriva allt så blir det som en rysk roman. Men jag har lång
och gedigen erfarenhet av både styrelsearbete där jag i
stort sett suttit på alla poster inom Brukshundklubben.
Ordförande-erfarenhet har jag sen jag satt som ordförande för Rasklubben för Belgiska vallhundar i slutet på
90- och början på 00-talet. Är också sen många år tillbaka
auktoriserad bruksprovsdomare klass 1B. En kan knappt
tro det så ung och fräsch som jag ser ut
men jag
blev aktiv redan 1973 i Lidingö Bk då som 9-åring. Min
första hund var en långhårig tax som sen följdes av två

En av dom mest spännande saker som är på G är att
Visby Bk tillsammans med Gotland Grönt Centrum i
Roma nu har kommit så långt i vårt arbete att vi förhoppningsvis inom ett par år kan få till stånd en riktig
inomhushall för bl.a. hundträning, så håll tummarna
att vår ansökan till Allmänna Arvsfonden beviljas.
Ytterligare en stor och mycket glad nyhet är att Gotlands Hundungdom nu är bildat och det känns extra
kul för mig som just började som hundungdom i det
som blev och fortfarande är min stora passion och
hobby i livet nämligen HUNDAR!
Ja ja nu är det dags att skicka in mitt första bidrag till
dessa rader och sen krypa i säng för att orka upp och
spendera ännu en dag i skogen och på lydnadsplan
med härliga träningskompisar.
Ha det gott allihop, vi syns på klubben!

/Synnöve Rask
Kontakt: synnove.rask@karmanjakas.com

Tävlingssektorn
Tyvärr drabbar pandemin även denna vår vad gäller tävlingsverksamheten inom SBK.
Samtliga prov är därmed inställda tills vidare. Undantaget är MH/MT som kan genomföras med kraftiga
restriktioner. För mer information se: https://brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/coronapandemin/
Vi hoppas på en ljusare sommar och framför allt höst.
SBK har däremot påbörjat arbetet med 2023 års regelrevideringar.
Vi reviderar reglerna var femte år för att justera sådant som inte varit bra och förändrar sådant som våra
medlemmar önskar. Alla önskningar skickas in till SBKs centrala tävlingssektor som sedan sorterar och
skickar ut till alla distrikt på remiss. Sedan gås denna lista igenom några vändor på både lokalklubbsnivå
och central nivå. Detta arbete har pågått sedan augusti 2018.

Nu har vi genomfört ett antal digitala konferenser där varje distrikt och SBK-ansluten rasklubb har rösträtt
baserat på medlemsantal. Nu har vi nått fram till ett förslag som kommer att lyftas till beslut på SBKs kongress senare i år.
Vill man kika på vad vi kommit fram till så finns all dokumentation under: https://brukshundklubben.se/
tavling-utstallning/regelrevidering-2023/

VÄLKOMMEN GOTLANDS HUNDUNGDOM!!!
Känner ni någon hundintresserad ungdom mellan 6 och 25 år? Nu finns en lokalklubb av Sveriges Hundungdom på ön. Gå med i Sveriges Hundungdom (www.skk.se/sv/SHU/Bli-medlem/) lokalklubb Gotlands Hundungdom och välj Visby Brukshundklubb som specialklubb. Du blir då
medlem i båda klubbarna, samt även SKK´s länsklubb, för priset av en. Du får båda tidningarna
Hundsport och Brukshunden och ta del av alla tre klubbarnas aktiviteter!

Vårstädning

Lördagen den 15:e maj
kl 10:00

Stugsektorn inbjuder till vårstädning i och runt stugan.
Det kommer att bjudas på
något ätbart efter det gemensamma arbetet.
VÄLKOMNA!!!

Rallylydnad
Efter en lång och kall vinter är nu aktiviteterna igång igen.
En kurs i Fortsättningsklass pågår.
Tematräningar - max 8 deltagare/gång - öppen för alla att anmäla sig till, anmälan görs via FB gruppen Visby BK
rallylydnad
3st är genomförda, 5st återstår under våren och då får man tillfälle att träna på andra platser:
3/5
16/5
2/6
20/6 i
3/7

håller Sagik i träningen
är det Södra BK som är ansvarig
på Visby BK
Dalhem
på Norra Gotlands BK

Flera medlemmar har även tävlat Online.

Även Rallylydnaden har en nationell översyn av
regler och regelrevidering till 2023, där klubben/
distriktet deltagit. Se mer på SBK
www.brukshundklubben.se/tavling-utstallning/
regelrevidering-2023/regelrevideringrallylydnad/
Hoppas vi ses på klubben!

/Gun

Agility
Läs mer om klubbens agilitysektor på vår hemsida och
häng med i vad som händer framöver genom att följa fbgruppen Visby BK agility.
På klubbens vårstäddag kör vi röjning på agilityplan o
hinderfix.
Vi planerar att starta upp en gemensam träningsgrupp—
så håll utkik!

/Anna & Anneli

Draghund

För de som är intresserade av drag med hund i olika former har klubben en
draghundssektor. Intresserade kan få reda på mer via vår hemsida och genom att följa fb-sidan Draghund Gotland.
Under perioden då all tävlingsverksamhet är stoppad finns nu möjlighet att
genomföra den praktiska examinationen i Grönt kort i föreningen under tävlingsliknande förhållanden vid en träning eller annat tillfälle. Vid genomförandet skall naturligtvis nationella och lokala smittskyddsregler efterlevas samt
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd följas.
Möjligheten gäller de personer som har genomfört den teoretiska delen av
grönt kort via webben, svenska Draghundsportförbundet.
Vid intresse kontakta sektoransvarig Marcel Paulsson

/Marcel

RUS (= rasutvecklingssektorn)
Vårens Mentalbeskrivning (MH) går av stapeln 29:e maj. Sista
anmälningsdag 7:e
maj.
P.g.a. Covid-19 kommer detta genomföras
utan publik.

/Cecilia

Medlemsmöte
Välkommen på vårens medlemsmöte!
Vi ”träffas” via Zoom
Onsdagen 19:e maj kl 19:00
Delta via denna LÄNK
https://brukshundklubben.zoom.us/j/98687148708?
pwd=c2ZJOHYvbm5pVEovN0k1WThWSTZhUT09
Styrelsen sammanträder via samma länk timmen innan—vi kommer därför inte kunna
släppa in från lobbyn/väntrummet förrän i princip när mötet startar
— men inväntar förstås att alla hinner in.

HUS - (Hundägarutbildning)
Just nu pågår en rallylydnadskurs och en allmänlydnadskurs.
En grundkurs i specialsök är på gång och om allt går som
planerat kommer avtalsinstruktören Berthold Franzen tillbaka
till oss och erbjuder ett flertal kurser i vecka 21 och 33.
I övrigt planerar vi för hösten då vi hoppas att läget ser bättre
ut.
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 utbildning.visbybk@gmail.com !

/Linda & Lisa

Vi samarbetar med Studiefrämjandet och du anmäler dig
till våra kurser via deras hemsida.
www.studieframjandet.se
Frågor om kursinnehåll kan du
ställa till

Specialsök
Grundkurs i Specialsök - grund , startar 10:e maj. Anmälan sker via Studiefrämjandet (se LÄNK)
Mer kul aktiviteter kommer både digitalt och i vanliga träffar med få deltagare. Håll utkik i fb-gruppen ”Visby BK
Specialsök”.

/Andreas
Vi kan också rapportera
att Yvonne Höglunds utbildning till provledare
fortskrider och första delprovet (upplägg av klass-1
-bana) är godkänt och
snart testas upplägg av en
klass-2-bana.

Utmärkelser från årsmötet
På vårt digitala årsmöte delades en rad utmärkelser ut till pristagare som kanske inte kunde hyllas
lika tydligt som när vi ses fysiskt—men inte desto mindre värda är de att uppmärksammas; så återigen:

GRATTIS TILL ALLA PRISTAGARE
Klubbmästare:
• Appellklass: Urban Boberg – Barvatorps Elza, Tysk schäferhund
• Lägre klass Spår: Matte Nyman – Spinoys Qaffi, Belgisk vallhund Tervueren
• Lägre klass Sök: Synnöve Rask – Spinoys Qaffi, Belgisk vallhund Tervueren
• Högre klass patrullhund: Jenny Johansson – Jinx Virago, Rottweiler
• IGP 1: Jonas Thunberg – Rissies Hiro, Riesenschnauzer
• Rally Nybörjarklass: Mita Engström och Smulan
• Rally Fortsättningsklass: Karolina Ross och Násti
• Rally Avancerad klass: Therese Karlborg och Agaton
Vandringsprisvinnare:
• Nose Work vandringspris: Anna Levin – Stormo Backans Egon, Australian Shepherd

• Hotmals vandringspris till årets bästa brukshund: Synnöve Rask & Matte Nyman – Spinoys
Qaffi, Belgisk vallhund Tervueren

Och - sist men inte minst; ÅRETS FÖRTJÄNSTFULLA
MEDLEM: Marcel Paulsson med motiveringen:
"Som drivande i en av klubbens största sektorer har
Årets Förtjänstfull medlem sannerligen gjort sig förtjänt av utmärkelsen. Marcel har bidragit med glatt
humör och uppmuntrat aktiva utövare av sporten att
våga prova och att vilja fortsätta. Han har tagit
många medlemmar under sina vingar och visat på
stort engagemang inom Draghund och har hjälpt till
att sätta Draghund Gotland på kartan."

Följ vår facebooksida ”Visby Brukshundklubb” och vår hemsida visbybk.se för att vara uppdaterad på ändringar i planerade event och nya saker som händer i klubbens regi.
Ansvarig för medlemsbladet: Anna

Levin/anna@levingotland.se

