MEDLEMSBLAD nr 1-2020

Ordförandens tankar
I tider som denna när allt är upp och ner och oron i landet stor så är i alla fall jag extra tacksam för den där hunden här hemma. En fyrbent vän som alltid finns där, alltid
lyssnar och som släpar med en på promenad. Även dagarna då en vill det som minst men kanske behöver det
som mest.

Jag kan också känna mig lyckligt lottad som funnit den
här klubben och genom den fått många fantastiskt härliga bekantskaper. Här har vi ett sammanhang där ett av
våra största intressen innebär att umgås utomhus i
mindre grupper.
Ibland omnämner jag klubben som "Visby BK - fritidsgård
för vuxna med hundintresse" för det är en plats där vi
kan mötas, det pratas och det skrattas över fikat och vi
hjälps åt för att nå de mål en vill nå med sin hund. För
oavsett om du nyss kommit till klubben med din första
hund eller haft hund i 100 år, oavsett om du är född 2015
eller 1915, oavsett om du går någon enstaka kurs eller
elitsatsar på just din favoritgren och oavsett vilken aktivitet du brinner för så har vi alla hundintresset gemensamt.
Sist men inte minst, tack för att jag fått förtroendet att tillträda som ordförande och hoppas ditt 2020 blir vad du
önskar!

/Linda

Linda Borg är ny ordförande för Visby
BK—här med sin rottweiler Lilja.
Kontakt: lindaborg83@gmail.com

Just nu kretsar mångas tankar och frågor om Corona-viruset och hur det påverkar oss,
både nu och hur det blir framöver. Det senare är det ingen som säkert vet och det
känns som om samhället delas upp i dem som tycker att åtgärderna är överdrivna mot
de som tycker att det ageras för lite och sakta.
Vi ställer oss i nuläget officiellt däremellan – vi förhåller oss till de rekommendationer
och åtgärder som dels våra myndigheter föreskriver, men också hur de tolkas av vårt
riksförbund Svenska Brukshundklubben.
Senast i fredags kom nya riktlinjer från SKK´s centralstyrelse ”att ingen klubborganiserad verksamhet ska genomföras av någon klubb inom SKK-organisationen. Enda undantaget från detta är verksamhet där högst tio personer samtidigt förväntas befinna
sig på samma plats utomhus och där de närvarande personerna inte har rest dit från
andra delar av landet eller utlandet. Detta gäller från den 27 mars till och med 31 maj
2020, men beslutet kan förlängas vid behov.” I sin helhet kan det läsas här:
https://www.skk.se/sv/skk-och-covid-19/
Det innebär i korta drag att mycket av vår lokala verksamhet, som t ex kurser, kan
fortgå, om kursen är på max 10 personer inklusive instruktör och vi undviker inomhussamlingar. Detta förutsatt att alla också förstås tar sitt ansvar och håller sig hemma då
de drabbas av luftvägsinfektioner, även i form av lindrig snuva och hosta. Samt är extra noga med handtvätt. Till vår fördel står att vi har mycket utomhusaktivitet och tack
vare våra hundar ofta ett naturligt ”säkerhetsavstånd”. Fika och diskussioner ska man
utifrån detta välja att också hålla utomhus.
De som tillhör riskgrupp och inte bör delta i sociala aktiviteter ska förstås se till sitt
bästa, och erbjudas ersättning för eventuellt erlagda avgifter.
SBK har centralt gett ut lite handfasta råd till medlemmar vilka kan läsas här: https://
www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2020/03/radtill-arrangorer-och-medlemmar-med-anledning-av-covid-19/
Tidigare riktlinjer, som ännu innehåller en del giltiga tips även om riktlinjerna skärpts
kan läsas här https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/
nyheter/2020/03/nya-riktlinjer-med-anledning-av-corona/ där det också står lite tankar
kring arrangemang och avgifter i samband med dessa.
Situationen kan förstås komma att ändras framöver och riktlinjerna får omprövas allteftersom. Läs aktuell info och tolkning på hemsidan i vår ”Corona-ruta”!
Ta ansvar för er egen och andras hälsa och var rädda om varandra!

/Styrelsen

Städ– och Grillkväll
Torsdagen den 23:e april
från kl 17:00
Tillsammans röjer vi och
städar i och kring stugan.
Klubben bjuder på korv
efteråt.
VÄLKOMNA!!!

Rallylydnad
Våren är här! I väntan på den, och på torra planer att träna på, har Gotlands rallylydnadsentusiaster tränat i Mulde ridhus under vintermånaderna. En fantastiskt fin
möjlighet, och det är så roligt att samarbeta med andra klubbar på ön.
Den här våren blir inte riktigt som vi hade planerat. Vi har valt att ställa in vår planerade tävling i nybörjarklassen 25 april då Folkhälsomyndigheten avråder från
resor inom landet. Vi kommer dock att hålla de kurser vi planerat, och tillsammans
tror vi att vi kan genomföra dem på ett bra och riskfritt sätt. Vi kommer även att
ordna träningstillfällen och träningstävlingar. Håll gärna utkik på vår facebookgrupp Visby Rallylydnad.
Vi har planerat in tävlingar i fortsättningsklass och avancerad klass den 22 augusti
och i mästarklass den 5 september. Vi hoppas även kunna arrangera en tävling i
nybörjarklass längre fram. Det här året får vi dock ta saker lite som det kommer.
Under tiden fortsätter vi att träna rallylydnad och håller modet uppe!

Draghund
Det planeras för att kunna genomföra en
”pay-and-run”-tävling under våren, men
datum är inte satt ännu.
Snart kommer även klubbens öppna träningar sätta igång igen.
Håll utkik efter färsk info på sektorns
facebook-sida: ”Draghund Gotland”!

RUS (=rasutvecklingssektorn)
Vårens Mentalbeskrivning (MH) går av stapeln 17:e maj. Sista anmälningsdag 25:e
april. Figurantutbildning planeras under våren. Om du är intresserad av hundars mentalitet och vill vara med och spöka, skramla, dra och fixa på MH-banan några gånger per
år är du välkommen att skicka en intresseanmälan till engstromcecilia@hotmail.com .

Hundmarschen 6:e juni

Vi behöver dig—just dig!
Klubbens valberedning letar fortfarande efter en kassör - en
post som tyvärr inte lyckades tillsättas på årsmötet. Vet du någon som skulle kunna passa, eller kanske rent av är rätt person
själv!?
Hör då av dig till valberedningen via nyman.matte@gmail.com !
Även ”köket” skulle må bra av lite nya namn. Ännu är den gruppen vakant och ansvaret får dras av styrelsen. Men det finns ett
embryo till en arbetsgrupp för området, så är du intresserad kan
det finnas alla möjligheter till ett bra gäng! Hör av dig med ditt
intresse till visby.bk@gmail.com .
Är det någon annan sektors arbete som intresserar dig så hör
av dig förstås - alla ideella krafter behövs och är välkomna i vår
förening!!!

HUS - (Hundägarutbildning)
Jag som tagit över sektorn heter Synnöve Rask och jag hoppas att
jag kommer att kunna bidra med mina mångåriga erfarenheter,
både som aktivt tävlande men också med mitt stora intresse för att
utbilda sig tillsammans med sin hund. Målet är att vi kan fortsätta
att hålla så många kurser som efterfrågas men också utveckla vår
utbildningsverksamhet både för dig som medlem men också för
våra instruktörer och handledare.
Just nu pågår är en Allmänlydnadskurs och två rallylydnadskurser.
Snart startar Valpkurs 1 den 20 april och Valpkurs 2 den 21 april,
dessa kurser vänder sig till valpar mellan 3-7 månader. I maj startar en rallylydnadskurs för nybörjare. I mån av instruktörer och intresse så kommer vi eventuellt att starta några fler kurser under
våren.
Till hösten ska vi försöka få igång, förutom vår ordinarie kursverksamhet, en fadderverksamhet för dig som är nyfiken på spår och
sök, en träningsgrupp/kurs för dig som vill tävla lydnadsklass, en
prova på helg för ungdomar och en kurs för ”grabbar”.

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

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 !

Medlemsmöte
Välkommen på medlemsmöte!
Vi träffas den onsdagen den 6:e maj klockan 19 i klubbstugan.
Ett perfekt tillfälle att komma med förslag på verksamhet eller bara hänga och
prata hund. Självklart bjuds det på gofika!

(Vi får ännu se om vi behöver tänka innovativt med tanke på Corona…
Kanske blir detta klubbens första livestreamade medlemsmöte på facebook, eller någon
annan spännande variant!!?)

PROV- OCH TÄVLINGSPROGRAM GOTLAND 2020
Datum

Arrangör

Prov

Sista anm.dag

April
2020-04-19
2020-04-25
2020-04-26

N:a Gotland
SdG
SdG

Lydnadstävling kl. 1,2,3,Start DM
BH/VT, BSL1-3, IGP-1-3
BSL1-3, FH1-2 IGP-1-3

2020-03-28
2020-04-03
2020-04-04

Maj
2020-05-01
2020-05-10
2020-05-17
2020-05-31

S:a Gotland
SdG
Visby
N:a Gotland

Bruksprov spår,LKL
Bruksprov AKL, spår,sök
MH (mentalbeskrivning)
Bruksprov spår EKL DM

2020-04-09
2020-04-18
2020-04-25
2020-05-09

Juni
2020-06-07

Visby

Lydnadstävling kl. 1, Start

2020-05-16

Juli
2020-07-11

S:a Gotland

Lydnadstävling kl. 1, 2, Start

2020-06-19

Augusti
2020-08-15
2020-08-16

SBK Gotland
SBK Gotland

MT (mentaltest)
MT (mentaltest)

2020-07-24
2020-07-25

September
2020-09-12
2020-09-13
2020-09-20
2020-09-27

Visby
Visby
N:a Gotland
SdG

MH (mentalbeskrivning)
Bruksprov spår HKL
Bruksprov AKL spår, sök
Lydnadstävling kl. 1, 2, Start

2020-08-21
2020-08-22
2020-08-29
2020-09-05

Oktober
2020-10-10
2020-10-11
2020-10-18

SdG
SdG
Visby

BH/VT, BSL1-3, IGP-1-3
BH/VT, BSL1-3, FH1-2, IGP-1-3
Bruksprov sök, LKL, HKL

2020-09-18
2020-09-19
2020-09-26

November
2020-11-01

SBK Gotland

Patrullhund lkl-hkl

2020-10-10

Detta nyhetsblad är som ni alla förstår - mer än någonsin med reservation för eventuella ändringar…
I dagsläget har styrelsen inte hunnit ta ställning till hur olika event kommer att påverkas eller kanske kan anpassas
efter de ständigt förändrade riktlinjerna.
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.
Ha en God och Glad Påsk ihop med era hundar!!!
Ansvarig för medlemsbladet: Anna

Levin/anna@levingotland.se

