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Ordförandens rader 

Oj oj vilken sommar och värme vi fick, kanske i varmaste laget 
men jag bestämde mig tidigt att inte klaga utan har tänkt så här, 
snart är det november och månaderna december, januari och feb-
ruari följer därpå . När en måste bylta på sig, det blåser kallt och i 
värsta fall regnar det också. Då är en sommar som den här långt 
mycket bättre och svalka kan man alltid hitta, antingen i böljan 
den blå eller med ACn på. 

Hoppas att ni alla kunnat njuta av sommaren oavsett vad ni tagit 

er för med era hundar. Två av våra fyra semesterveckor har ägnats 

åt hundträning dagarna långa, dels träningsläger i Leksand och 

spår för en polishundförare. Mycket lärorikt och utvecklande både 

för oss och Qaffi. Att han var en duktig spårhund visste vi men han 

imponerade både på oss och instruktören med att klara av många 

olika spåruppgifter som han aldrig tidigare varit med om. Bland 

annat hitta allt ”tjuvgods” från en ”flyktbil” där tre gärningsmän 

sprungit ut från bilen åt olika håll. Han hittade alla tre spår efter 

kontroll runt bilen sen iväg ca. 100 meter på vardera spår i varie-

rad terräng med både bäckar och vägar. Första gömma var en boll, 

den andra av en plyschgris och den tredje en nyckelknippa.  

Den andra veckan spenderades i Åhus med camping på Kristi-
anstads Brukshundklubb där det blev en hel del spår, lydnad, 
uppletande och sökträning. Det är alltid nyttigt att komma i 
väg och träna med andra än de man normalt gör det med. 
Nya ögon och diskussioner gör att man får en massa nya tips 
och idéer där man kanske kört fast eller inte riktigt vet hur 
man ska träna vidare. Tänk så härligt det ändå är det här med 
att ha hund som hobby! 

Nu närmar sig hösten och jag vet att många längtar till svalare 
väder och visst är det också en underbar årstid. För klubbens 
del så innebär det att våra verksamheter drar i gång med täv-
lingar och kursverksamhet på en normal nivå nu när vi för-
hoppningsvis är många som har hunnit bli vaccinerade både 
en första och andra gång. Men vi är fortfarande mitt i en pan-
demi så det kommer fortfarande att genomföras på ett smitt-
säkert sätt med avstånd och så vidare. 

Vi har en fantastisk klubb men inget är ju så bra att det inte 
kan bli bättre! Har du förslag på aktiviteter du saknar eller 
kanske du vill bli en mer aktiv medlem och hjälpa till i klub-
bens arbete så hör av dig till oss i styrelsen. Det finns något 
för alla kan jag lova, oavsett vem du är eller vad du kan bidra 
med. 

Och som avslutning kan jag berätta att jag snart ska bli 
”farmor” då Qaffi ska bli pappa, känns mycket spännande och 
lite nervöst att allt ska gå bra när det är dags för valpning. 
Samtidigt så ska det bli spännande att följa dessa valpar och 
eftersom vi tidigare haft egna kennelläger för vår egen upp-
födning så planeras det redan ett läger för Qaffis avkommor. 

Önskar er alla en fortsatt härlig sommar och så syns vi på 

klubben! 

/Synnöve Rask 

Kontakt: synnove.rask@karmanjakas.com 

mailto:synnove.rask@karmanjakas.com


Nu sätter äntligen tävlingarna igång igen efter att pandemins restriktioner har lättats upp något. 

Även om du själv inte ska ge dig ut på tävlingsbanorna så finns det flera sätt att vara delaktig. 

  

Vill veta mer om tävlingsverksamheten och hur vi hjälps åt för att få denna del av hunderiet att fungera? 
Hör av dig till: mattias.nyman@svenskaspel.se 

 

Tävlingssektorn 

2021-08-29 Schäferdistrikt Gotland Lydnad Startklass & klass 1 

2021-09-12 Norra Gotlands BK Appellklass spår 

2021-09-19 Visby BK Lägre klass spår 

2021-09-26 Södra Gotlands BK Högre klass spår 

2021-10-09 Schäferdistrikt Gotland IGP 

2021-10-10 Schäferdistrikt Gotland IGP 

2021-10-17 Norra Gotlands BK Lydnad Startklass, klass 1 & klass 2 

2021-10-30 SBK Gotland Patrullhund lägre & högre klass 

2021-11-14 Visby BK Sök lägre & högre klass 

mailto:mattias.nyman@svenskaspel.se


 

Våren bjöd på kallt och blåsigt väder men det hindrade förstås 
inte en fortsättningskurs i rallylydnad. Fyra duktiga ekipage tog 
sig an momenten i fortsättningsklassen. Eftersom efterfrågan på 
en nybörjarkurs visade sig vara stort höll vi även en sådan under 
tre veckor i juli. Då var det sju deltagare som istället trotsade så-
väl hetta som störtskurar för att lära sig grunderna i rallylydnad. 
Jättekul!  

Under våren har också tematräningar anordnats i samarbete 
med rallylydnadsintresserade från hela ön  - ansvaret för att 
hålla i träningen har gått runt på olika personer och vi har fått 
möjlighet till många nyttiga träningar och på olika platser. 

Den 18 augusti håller vi en kvällstävling i nybörjarklass och 
avancerad klass. Domare är Eva Svanstedt. Det ska bli roligt att 
äntligen kunna erbjuda en tävling på hemmaplan efter två års 
väntan.  
Inför detta hölls också en träningstävling den 27:e juli med 3 st 
startande i Avancerad/Mästare samt 14 st startande i Nybörjare/
Fortsättning. Bra träning och alla fick inofficiella domarprotokoll 
av Yvonne Högberg respektive Sandra Henriksson. 

Vi planerar även att hålla en nybörjarkurs och/eller en fortsätt-
ningskurs i höst. Är du intresserad så håll utkik på visbybk.se 
eller på facebookgrupp Visby BK Rallylydnad för mer informat-
ion.  
Kontakta även sektoransvarige Gun Holmberg vid frågor: 
holmberg.gun54@gmail.com  

 

Rallylydnad 

Draghund 
För de som är intresserade av drag med hund i olika 
former har klubben en draghundssektor. Intresse-
rade kan få reda på mer via vår hemsida och genom 
att följa fb-sidan Draghund Gotland. 

Vid intresse kontakta sektoransvarig Marcel Pauls-
son: 
marcel.paulsson@outlook.com  

 

Agility 
Läs mer om klubbens agilitysektor på vår hemsida och häng med i vad som 
händer framöver genom att följa fb-gruppen Visby BK agility. 

Ni kan också höra av er till sektoransvariga Anna Jacobsson och Anneli Lien 
på mail visbyagility@hotmail.com 

https://www.facebook.com/groups/598754586861855/
mailto:holmberg.gun54@gmail.com
https://www.visbybk.se/draghund
https://www.facebook.com/groups/452578791564975/
mailto:marcel.paulsson@outlook.com
https://www.visbybk.se/agility
https://www.facebook.com/groups/1144033385628120/
mailto:visbyagility@hotmail.com


HUS - (Hundägarutbildning) 

 

Innan sommaren höll HUS individuella instruktörsmöten. Så härligt att få sitta ner med var och en 
av våra fantastiska instruktörer, prata om ditt och datt, men framförallt att få bolla framtida planer. 
Väldigt inspirerande med instruktörer fyllda med energi, idéer och positiv anda. 

Här är idéerna inför hösten: 

 Valpkurser 

 Allmänlydnad 

 Allmänlydnad fortsättning 

 Seniorkurs 

 Balansbollskurs 

 Bästa Starten! 

 Spårkurs fortsättning 

 Rallylydnad nybörjare 

 Rallylydnad fortsättning 

 Specialsök grund 

 Specialsök fortsättning 

 Nosework 

 Coachgrupp brukslydnad 

 

Utöver detta så hålls andra veckan av vår fastlandsinstruktör Bertholds kurser i slutet av augusti. 
Vi jobbar också för att boka in en instruktör/inspiratör för att tacka, uppmärksamma och vidareut-
bilda klubbens fantastiska instruktörer.  

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  

utbildning.visbybk@gmail.com 

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


RUS (= rasutvecklingssektorn) 
Mentalbeskrivning (MH)  för hundar 12 månader eller 
äldre, av alla raser, registrerade i SKK arrangeras den 
5:e september. Sista anmälningsdag 14 augusti.  
Information om mentalbeskrivning https://
www.brukshundklubben.se/mentalitet/
mentalbeskrivning-mh/   
Anmälan i SBK tävling https://sbktavling.se/
competitions/37045  
Vid frågor och funderingar kontakta Cecilia Engström 
engstromcecilia@hotmail.com eller 0703-65 80 61.  
 
Mentaltest (MT 2007) för hundar födda 2016-03-01 - 
2020-02-21, av bruksras som gjort MH, arrangeras av 
SBK distrikt Gotland 21-22 augusti.  
Information om mentaltest https://
www.brukshundklubben.se/mentalitet/mentaltest-
2007/  
Kontakta Urban Boberg urbanboberg@telia.com eller 
076-230 54 59 för frågor om möjlighet till efteranmälan 
då anmälningstiden redan gått ut. 
 

/Cecilia  

Specialsök 
I dagarna nu när ni får medlemsbladet, närmare bestämt den 8:e au-

gusti, anordnar Visby BK sitt första prov i specialsök. Det är också ett 

examinationstillfälle för vår medlem Yvonne Höglund, som sedan för-

hoppningsvis är färdig provledare. 

Domare för provet är Åke Naalisvaara från Kalix. 

Provet genomförs som ett ”utvärderandeprov” i SBK´s arbete med 

utformande av provformen. Provet är således ännu inofficiellt, men 

genomförs utifrån de föreslagna reglerna och med riktig bedömning av 

domare. 

Klubben planerar också för kurser i specialsök under hösten—såväl ny-

börjarkurser som fortsättningskurs för de som vill fortsätta. 

Följ vår facebookgrupp Visby BK Specialsök för mer info om verksam-

heten i sektorn, eller kontakta sektoransvarige Andreas Johansson : 

andreas74.aj@gmail.com  

 

https://www.brukshundklubben.se/mentalitet/mentalbeskrivning-mh/
https://www.brukshundklubben.se/mentalitet/mentalbeskrivning-mh/
https://www.brukshundklubben.se/mentalitet/mentalbeskrivning-mh/
https://sbktavling.se/competitions/37045
https://sbktavling.se/competitions/37045
mailto:engstromcecilia@hotmail.com
https://www.brukshundklubben.se/mentalitet/mentaltest-2007/
https://www.brukshundklubben.se/mentalitet/mentaltest-2007/
https://www.brukshundklubben.se/mentalitet/mentaltest-2007/
mailto:urbanboberg@telia.com
https://www.facebook.com/groups/414591692605400/
mailto:andreas74.aj@gmail.com


Har ni sett dessa skyltar        

- och undrar vad det är? 

För att det ska bli tydligare när skott kan förekomma på klubben har ett skyltställ tillverkats, som ska kunna 

flagga upp redan vid infarten på parkeringen när det förekommer skott på klubben. Det är för att man med 

skotträdd hund inte ska behöva ”överraskas” av att det skjuts vid planen, vilket förstås kan bli väldigt tokigt. 

Den vänstra skylten - ”med företräde” - sätts upp om det pågår  skotträning på någon av de reservade tiderna 
för det, d.v.s: 

 

- Måndag & Tisdag kl. 08:00-16:00 (Polisens hundförare) 
- Måndag kl. 18:00-20:00  
- Torsdag kl. 17:00-18:00 
- Söndag kl 12:00-14:00 

De här tiderna finns också inlagda i kalendern—ifall man vill vara säker på att inte behöva vända vid klub-

ben… MEN det är förstås många av dessa tider som det inte alls förekommer skott, och då står skylten  för-

stås inte uppställd!  Flexibiliteten behövs ändå för att alla de som tränar bruks med sina hundar ska kunna få 

möjlighet att träna, trots olika arbetsförhållanden etc. De som tränar med skott brukar också, så snart de vet 

att så kommer ske, lägga in en liten blänkare på fb-sidan, för  att ytterligare informera de som har skottbe-

rörd hund. 

Vid polisens träning kommer inte skylten stå uppe - men då syns det å 

andra sidan rätt tydligt på parkeringen ändå ;-)  

 

Den högra skylten har kommit till med anledning av att det inte alltför sällan är ganska tomt vid klubben. Tan-

ken är att även de som tränar skott då ska kunna nyttja tillfället till spontanträning, även om det är utanför 

ordinarie tider för skott. Om denna skylt sitter uppe  när du kommer och har tänkt träna (och inte vill ha 

skott) så vill vi att du säger till de som tränar på plan,  så att man kan bryta. (Förstås med hänsyn till hund i 

eventuellt pågående moment) 

Med dessa regler och ramar så hoppas och tror vi att alla ska kunna samsas på klubben med bästa förutsätt-

ningar—oavsett om du tränar inför bruksprov eller om du har en skottberörd hund. 

Läs gärna mer om skotträning på Visby BK på hemsidan. 

https://www.visbybk.se/skottraening-title


Medlemsmöte  
Välkommen på höstens medlemsmöte!  

 

Vi ”träffas” via Zoom 

Onsdagen 8:e september kl 19:00 
 

Delta via denna LÄNK 
https://brukshundklubben.zoom.us/j/98337524716?pwd=L3pSaEMweDVFaDNMK3VFcDQrYkg4dz09 

 

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. 

Följ vår facebooksida ”Visby Brukshundklubb” och vår hemsida visbybk.se för att vara uppdaterad på ändringar i plane-

rade event och nya saker som händer i klubbens regi. För kontakt med klubbens styrelse; maila visby.bk@gmail.com 

Ansvarig för medlemsbladet: Anna Levin/anna@levingotland.se 

Vi är numer en helt 

kontantfri klubb! 

I klubbstugan säljs nu, sedan en liten tid till-

baka, fika m.m enbart mot betalning med 

SWISH. 

https://brukshundklubben.zoohttps:/brukshundklubben.zoom.us/j/98337524716?pwd=L3pSaEMweDVFaDNMK3VFcDQrYkg4dz09
https://brukshundklubben.zoom.us/j/98337524716?pwd=L3pSaEMweDVFaDNMK3VFcDQrYkg4dz09
https://www.facebook.com/visbybrukshundklubb/
http://www.visbybk.se
mailto:visby.bk@gmail.com
mailto:anna@levingotland.se

