
 

  

      

      

      

      

      

      

      

       

Hej alla medlemmar i Vännäs Brukshundklubb!  

Nedan kan ni läsa klubbens första nyhetsbrev  

för året. Nyhetsbreven skickas ut kvartalsvis så nästa  

brev kommer i juli.   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhetsbrev Vännäs Brukshundklubb 

April 2022 – Nr 1 

Viktiga datum 

Måndag 11/4 
Städdag i 

klubbstugan 
- 

11/5 och 14/5 
Arbetsdagar på 

klubben med fokus 
på klubbstugans 

fasad 
- 

29-30/6 
”Klubbmys med 

träning” – träning 
och prova-på samt 
grillat och trevlig 

samvaro 
- 
 

Se kalendern på 
hemsidan för fler 

aktiviteter 
 

 

Är det något ni saknar i 

dessa nyhetsbrev? Tveka 

inte att mejla in idéer till 

styrelsevbhk@gmail.com 

 

 

Hej! 

Sen sist vi hördes så har vi hunnit med en del. 

 

Styrelsen har haft sitt första möte.  

Vi har också haft tre deltagare på 

distriktsfullmäktige, där två av våra 

medlemmar blivit invalda i styrelsen för vice 

och ledamot. 

 

Det som ligger i röret just nu, återkoppla till 

alla som sökt om träningsledarbevis samt 

medlemsmöte. 

 

 

Vi syns 

 

Med vänliga hälsningar 

Styrelsen 

 

mailto:styrelsevbhk@gmail.com


 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

Vad händer i sektorerna? 

 Här kommer lite information från klubbens alla sektorer.  

Kontaktuppgifter till sektorerna hittar ni på hemsidan under ”Kontakt”. 
 

Stug- och trivsel informerar 

Det som hänt på klubben sen förra Nyhetsbrevet 

är att vi haft en del ”smågäster” i form av 

skogsmöss i stugan men nu är det lugnt igen! Vi 

ser nu att snön så sakteliga tinar bort så vi kan 

börja göra iordning för att kunna träffas på 

klubben igen. 

Vi hade hoppats på att kunna fixa till diket mellan 

våra planer så de torkar upp fortare, men tyvärr 

vågar vi inte göra detta förrän till hösten då risken 

är för stor att planen blir sönderkörd och 

oanvändbar för länge. 

Vi har däremot fått hjälp att ta ner de största 

björkarna (innan de blåser ner!) och Ola och Ingrid 

håller på, att ta hand om veden och riset. 

Resterna tar vi hand om på en arbetsdag. 

Redan måndag den 11 april kl 17 - 20 blir det 

städdag i klubbstugan och om vädret tillåter och vi 

blir många som ställer upp så börjar vi städa 

utomhus och förbereder för säsongen. Vi hoppas 

naturligtvis på din hjälp och en påminnelse 

kommer i fb-grupperna när det närmar sig. 

Mot bakgrund av klubbens mål för året att satsa 

på stugan så planerar vi för, i första hand två 

arbetsdagar, onsdag 11 maj kl 17 och lördag 14 

maj kl 14 där vi tänker göra en satsning på yttre 

fasaden och fönstren som är i stort behov av 

målning och också göra klart på området med 

agilitybanan och utemöbler m m. Även här 

kommer en påminnelse när det närmar sig och 

här kommer vi även att bjuda på lite grillat 

efteråt. 

 

 

Sen har det varit vår ambition att få till en 

bättre belysning på befintliga stolpar vid 

banan men vi har inte fått tag på någon 

elektriker som vill ta på sig detta. Känner 

du någon så får du gärna höra av dig! 

Gräsklippningen hoppas vi ska fungera 

som förra året, d v s alla hjälps åt när det 

behövs och på våra öppna träningar kan 

du få instruktioner hur gräsklipparen 

fungerar. 

Vi vill redan nu att du också lägger in 29-

30 juni i din almanacka – då kommer vi att 

genomföra ”Klubbmys med träning” 

(=arbetsnamnet tillsvidare) där vi tänker 

oss två eftermiddagar/kvällar med lite 

träning och ”prova på”-möjligheter med 

lite grillat och trevlig samvaro och kanske 

nån tävling eller annat kul. Planeringen går 

vidare och det kommer ut en inbjudan 

senare. 

Vi är inte så många i Stug- och 

Trivselgruppen just nu, bara Gunilla J, 

Gunilla L P, Christina L, Anna B, Göran J 

och jag själv Vi skulle behöva bli fler, och 

gärna yngre. Intresserad? Hör av dig till 

någon av oss. 

Vi vill också påminna alla som tycker om 

att baka att vi gärna tar emot hembakat 

bröd till klubbstugan som vi kan ha till våra 

kurser, arbetsdagar och till försäljning. 

/Stug & Trivsel genom Annica 

 

 

 



 
 
 
 

 

Tjänstehund informerar 

 

Nästa anlagsprov sker i Boden 23/4. 

Därefter drar tre nya kurser igång. En i 

Kalix, en i Boden och en i Skellefteå. 

Tveka inte att fråga om det är något 

du funderar på! Ni kan nå oss via 

tjanstehundvbhk@gmail.com  

Vi ses!  

/Erika & Frida 

TÄS informerar 

Nu börjar det närma sig årets första 

tävlingar för Vännäs, närmast är 

Rallylydnad Nybörjare som är den 27/5, 

anmälan till den stänger 5/5. Nästa 

tävling i sikte är Lydnad den 29/5, 

anmälan till den stänger 7/5. Vi kommer 

även i år att utse Årets Tävlingsekipage 

så passa på att börja redan nu och samla 

poäng 😉 

 

Om det är någon som har några frågor 

gällande tävlingsverksamheten så tveka 

inte på att skicka ett mail 

till vbhk.tavling@outlook.com 

 

/TÄS genom Anna Bredin 

 

 

Fler viktiga datum 

23/4 
Anlagsprov patrullhund i 

Boden 
- 

27/5 
Tävling rallylydnad 

nybörjarklass 
- 

29/5  
Tävling lydnad 

- 
 
 
 
 
 
 
 

Se kalendern på hemsidan 
för fler aktiviteter 
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