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Nu är ett nytt år här. Något som säkert mer än någon-
sin inbringar hopp och önskningar om att saker blir 
annorlunda. Men hur gärna vi än vill lämna året som 
gått bakom oss så försöker jag verkligen stanna upp 
och ta med mig det som varit positivt. För om något 
så är det ju säkert fler än jag som blivit bättre på det. 
att stanna upp, utvärdera och omvärdera. Vad är vik-
tigt, mindre viktigt och vad har kanske tom varit skönt 
att slippa undan detta år? 

Det är säkert fler än jag som hade mycket planer, mål 
och drömmar inför 2020 som inte alls blev av. Kurser, 
tävlingar, semestrar och andra personliga mål. Så nu 
planerar jag inför 2021 med viss tillförsikt, jag förbere-
der mig mentalt på det värsta men hoppas på det 
bästa. Jag fyller på min kunskapsbank men framförallt 
överöser mig med inspiration från kurser och föreläs-
ningar online. För något positivt som kommit under 
perioden som gått är att utbudet online växt!   

 Så jag hoppas att ni mår bra och fått ett par mysiga 
helger. Jag har firat på hemmaplan i lugn och ro med 
mina två hundar (lugn och ro är ju dock relativt med 
tanke på Darla som nu är 8 månader och Lilja (7 år) 
som försökt sno varenda julklapp). Vi har också spen-
derat mycket tid ute och njutit av den efterlängtade 
solen som tillslut kikade fram.   

/Linda 

Ordförandens tankar 
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Det kan kännas som om allt blev inställt under detta år… Men tänk ändå att det faktiskt hänt en hel del på 
klubben! Draghundsgänget fick visserligen inte åka till SM i år, men de har fått en egen förvaringscontainer 
för sin utrustning vid klubbstugan och träningen har rullat på nästan hela året. Rallygänget fick tyvärr inte 
genomföra våra egna tävlingar—men oj vad många onlinetävlingar man kunnat delta i. Sällan har väl våra 
rallylydnadsekipage varit mer tränade för tävling än efter alla dessa. Och även KM i Rallylydnad kunde ge-
nomföras genom god samverkan i sektorn. Agilitysektorn som varit vilande under en period har under hös-
ten fått en nystart med nya sektorledare som bara väntar på att få köra igång med aktiviteter. Special-
söksektorn har haft träningstävling och nu har vi också fått med en av våra medlemmar—Yvonne—på ut-
bildningen till provledare, en utbildning som hade många sökande där inte alla kom med. RUS/Mental har 
genomfört både MH och under året har flera nya figuranter utbildats bland klubbens medlemmar. Kökssek-
torn är bemannad igen, även om de gärna blir fler. Brukset och lydnaden har haft några tävlingar och flera 
har haft framgång med sina hundar även här.  Fler medlemmar har hittat till freestyleträningen med tricks 
både till vardagskul och tävling samt även Heelwork to Music. Klubben har en spännande bredd! Många 
kurser har också hunnits med att anordnas under året trots allt, men trycket är ändå större än någonsin 
med alla nyblivna hundägare på ön, som vi bara önskar välkomna till ett underbart helt nytt liv med hund! 

Så om detta år har kunnat bjuda på allt det här, vad kan då inte 2021 komma att innehålla!? Ett spännande 
projekt är att Visby BK tillsammans med Grönt Centrum  och flera av öns andra hundklubbar nu jobbar på 
att få till stånd en hundhall på Lövstaområdet. Något som förstås kommer nyttjas av det nya gymnasiepro-
grammet där, men också finnas för uthyrning till olika former av hundträning och  
kurser. Sannolikt dröjer det väl ytterligare något år innan allt är på plats och färdigt,  
men detta är vi många som ser fram emot. För att inte tala om att vi är många som  
längtar efter att få komma igång med tävling, både på hemmaplan och ute i landet,  
samt att kunna få lite liv och rörelse på klubben igen med välbesökta öppna hus och  
full kursverksamhet. Kanske kunna åka iväg på kurs och läger, eller bjuda in  
spännande instruktörer och föreläsare. Vad vill DU få ut av hundåret 2021?  
Vi hoppas att du vill hjälpa till att göra vår klubb till just den klubb du vill ha!          

         /Styrelsen 



Ett annorlunda år  

Det har minst sagt varit ett annorlunda år, 2020. Alla våra inplanerade offici-
ella tävlingar fick ställas in. Istället har vi ordnat en rad träningstävlingar och 
inofficiella tävlingar. Vi provade också ett nytt koncept som blev populärt i 
rallylydnaden, onlinetävling. Det visade sig vara ett utmärkt alternativ då 
inga riktiga tävlingar fick arrangeras. Domare i alla våra inofficiella tävlingar 
har varit Yvonne Höglund och vi vill rikta ett varmt tack till henne.  

Vi har trots allt kunnat hålla kurser i rallylydnad under såväl vår som höst. 
Det är roligt att se hur våra duktiga kursdeltagare utvecklas under kursernas 
gång. Bra jobbat allihop! Året avslutades med inofficiella tävlingar som även 
var klubbmästerskap. Tre ekipage korades till klubbmästare i år. I nybörjar-
klass Ann-Marie Engström och Smulan, i fortsättningsklass Karolina Ross och 
Násti och i avancerad klass Therese Karlborg och Agaton.  I mästarklass er-
höll inget ekipage kvalificerat resultat och därmed korades ingen klubbmäs-
tare.  

Vi planerar att hålla kurser under våren i såväl nybörjarklass som fortsätt-
ningsklass. Under januari planerar vi också att ha ett möte med alla rallylyd-
nadsintresserade på ön för att tillsammans planera årets verksamhet. Mötet 
kommer att hållas digitalt och vi hoppas att så många som möjligt vill vara 
med. Mer information kommer att finnas i facebook-gruppen Visby BK Rally-
lydnad så håll utkik där. Vi söker även en eller flera personer som vill arbeta 
i rallylydnadssektorn. Är du intresserad så tveka inte att kontakta någon av 
oss så berättar vi mer. Kontaktuppgifter hittar du på Visby BK:s hemsida.  

God fortsättning på det nya året önskas er alla!  

/Rallylydnadssektorn via Karolina 

RALLYLYDNAD 

Bild: ”Smulan” och hennes KM-priser 

AGILITY 
Efter ett tags vila har nu agilitysektorn fått två nya ansvariga; Anna Jacobsson och Annelie Lien. Vi har sett över hinderparken och gett 
Åke och Dick lite jobb med hinder som behöver fixas så att de kan användas igen. Boden är städad och en inventering av hinder är 
gjord.   

Som medlem i VBK är du välkommen att träna på vår bana, men tänk på skaderisken för din hund - så se till att du har de kunskaper 
som behövs. I dagsläget står banan ute och kan användas, men marken börjar bli lite mjuk och hal, så tänk säkerhet även där.   Titta 
gärna in på vår facebook-sida ”Visby BK Agility” för att inte missa något som är på gång! 

Vi hoppas att till våren/ sommaren beroende på vilka restriktioner som då gäller kunna ha en träningstävling eller liknande.   

Hoppas vi ses på banan!   

/ Agilitysektorn 

https://www.facebook.com/groups/598754586861855/
https://www.facebook.com/groups/598754586861855/
https://www.facebook.com/groups/1144033385628120/


Utbildningssektorn passar på att tacka alla instruktörer och kursdeltagare som bidragit med sin tid och engagemang under 
året. Ni är alla en stor del av vår verksamhet! Tyvärr har vi haft svårt att möta den stora efterfrågan på kurser det här året, och 
restriktionerna har ju inte gjort det lättare för oss. Nu håller vi alla tummar och tår för att 2021 kommer vara snällare mot oss 
och att vi kan erbjuda massvis med kurser! 

Vi hoppas att ni fortsätter att höra av er till oss med vad ni önskar för kurser, och inte låter er avskräckas av att vi inte alltid 
kunnat möta upp allas önskemål. 

Under vintern har studiefrämjandet möjliggjort för våra instuktörer att fylla på med kunskap via onlineföreläsningar av Maria 
Brandel, en av författarna bakom böckerna Bästa Starten och Bäst Var Dag,. Några av oss instruktörer går också en instruktörs-
utbildning med grunden i ”Bästa Starten” och fyller på i verktygslådan! 

HUS = Hundägarutbildning 

För dig som vill mentalbeskriva (MH) din hund under 2021 så har Visby BK planerat att ha MH 

lördag 29 maj och söndag 5 september.  Vi hoppas att vi kan ha öppet för publik för er som är 

nyfikna på att se hur det går till! 

RUS / Mental 

(Rasutvecklingssektorn) 

 

 

 

 

 

Vi samarbetar med Studiefräm-

jandet och du anmäler dig till 

våra kurser via deras hemsida.  

www.studieframjandet.se 

Frågor om kursinnehåll kan du 

ställa till  

utbildning.visbybk@gmail.com 

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


ÅRSMÖTE i Visby BK 
Lördagen den 13:e februari 

kl 16:00 
 

Gör din röst hörd och fira årets  
utmärkelser och förtjänsttecken! 

 

VÄLKOMNA!!! 
Som läget ser ut nu kommer troligen  

klubben att utnyttja SBK´s dispens för att  
genomföra årsmötet digitalt. 

 

Plattform för mötet blir med 
största sannolikhet Zoom - det 
går att ansluta via dator med 

ljud/bild eller smartphone med 
ljud/bild, eller ringa in som ett 
telefonsamtal med bara ljud. 

 

Mer info kommer närmare inpå, 
om hur ni ansluter och möjlig-

het att testa i förväg. 

PS! Ni missar väl inte att ansöka om årets utmärkelser, KM-titlar med mera!!? 

Läs om aktuella utmärkelser och statuter på hemsidan! 

https://www.visbybk.se/utmaerkelser?fbclid=IwAR390Sh_f5ofJySayTsVSj_rp7LlkbiXMG77Rdsq1w9coT98raFWvS8Uqdk

