
Hej alla medlemmar i Vännäs Brukshundklubb! 

Nedan kan ni läsa klubbens första nyhetsbrev 
för året. Nyhetsbreven skickas ut kvartalsvis så nästa 
brev kommer i Oktober.  
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Viktiga datum

Är det något ni saknar i 
dessa nyhetsbrev? Tveka 
inte att mejla in idéer till 
styrelsevbhk@gmail.com

V. 28
Vännäs

Brukshundklubbs
årliga träningsläger

-
17/8

Medlemsmöte
-

15-21/8
Klubbmästerkaps-

vecka
-

25/8
Arbetsdag

klubbstugan
-

Se kalendern på
hemsidan för fler

aktiviteter

Hej!

Nu har sommaren och träningssäsongen 
verkligen kommit igång!
För er som är nya klubben vill vi passa på att 
påminna om v28 – Klubbens gratis 
träningsläger som  riktar sig till alla – Där vi 
tillsammans hjälper varandra med träningen 
under 5 dagar.

När alla förhoppningsvis är tillbaka från 
semestern så kommer vi ha ett medlemsmöte 
med preliminärt datum den 17 augusti. 
Kallelse kommer skickas ut med dagordning.

Glad sommar och hoppas vi syns uppe på 
klubben

Med vänlig hälsning
Styrelsen VBHK
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Vad händer i sektorerna?

Här kommer lite information från klubbens alla sektorer. 
Kontaktuppgifter till sektorerna hittar ni på hemsidan under ”Kontakt”.

”Medlemsmys med träning” genomförde 
den 29e juli. Det blev en väldigt trevlig 
kväll där drygt 30 medlemmar samlades 
för att träna, umgås och grilla i den härliga 
sommarsolen. 

Stug o Trivsel gm Annica

Stug- och trivsel informerar

Sen sist har vi genomfört en städdag då vi 
gjorde fint i och runt klubbstugan – bra jobbat 
alla som var där och även de som gjorde en 
insats senare!

Vi har också haft två arbetsdagar där vi 
började skrapa, kitta och måla fönstren i 
stugan och där har vi en del arbete kvar som vi
planerar att göra på en arbetsdag den 25 aug 
kl 17 – 20. Ev kan det bli aktuellt med 
ytterligare en dag så vi  blir färdiga innan 
höstrusket kommer.

Gräsklippningslotteriet pågår för fullt – se mer 
på vår fb-sida.
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TÄS informerar

Sedan förra infobladet så har vi hunnit med både 
Lydnadstävling, Rallytävling, 2 dagar med 
Noseworktävlingar samt brukstävling.

Det som ligger planerat framöver är rallytävling 
med klasserna fortsättning och avancerad den 28/8.
Sedan vill vi också påminna om KM-veckan som 
kommer vara 15-21/8. Mer info om detta kommer 
framöver. Vi i TÄS vill tacka alla funktionärer som 
ställer upp för klubben och gör det möjligt att 
anordna tävlingar. Vi vill också önska alla en 
underbar sommar!

TÄS gm Anna Bredin

Tyvärr fick den tilltänkta Utställningsclinicen 
ställas in på grund av för få anmälda, men vi 
hoppas på ett nytt försök nästa år!

Förutom kurser har klubben även arrangerat 
två träningsläger, ett i spår och ett i sök. 

Vi ser mycket fram emot det kommande och 
väl omtyckta träningslägret under v 28, där 
det kommer finnas möjlighet att träna hund 
under en hel vecka med lika träningstokiga 
medlemmar. Mer information hittar du på 
hemsidan under kurser och läger. 

Till sist vill vi önska er en riktigt härlig 
sommar med massor av hundträning!

/HundägarUtbildningsSektorn
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HUS informerar
Nu är sommaren här på riktigt och vårens kurser har 
haft sina sista träffar. Bland annat har det studerats 
hundspråk mm under Etologi och Allmänlydnad med 
Gunilla J, det har spårats vilt under viltspårskursen 
med Amanda A och Nadja W och deltagare har haft 
möjlighet att prova på både sök och spår under ledning
av Stephanie B, Maria B, David R och Emma C.

Den valpkurs som rullat på under största delen av maj 
kommer att ha en sista avslutningsträff i juli.


