
 

 

 

  

      

      

      

      

      

      

      

       

Hej alla medlemmar i Vännäs Brukshundklubb!  

Nedan kan ni läsa klubbens fjärde nyhetsbrev  

för året. Nyhetsbreven skickas ut kvartalsvis så nästa  

brev kommer i januari.   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhetsbrev Vännäs Brukshundklubb 

Oktober 2022 – Nr 4 

Viktiga datum 

15 november-15 
december 

Nomineringsperiod 
för kommande 

styrelse (se 
valberedningen 

informerar) 
 

- 
29 oktober 

Arbetsdag på 
klubben inför 

vintern 
 
- 
 

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 

 

Styrelsen informerar: 

Hej alla goda och glada medlemmar. 

Snabbt var det gjort och det börjar närma sig årsmöte 

igen. 

 

Visst känner ni till att alla kan påverka hur saker fungerar 

inom SBK och inom klubben. 

 

Nu har ni ett perfekt tillfälle, här närmast är klubbens 

årsmöte. Inför detta kan ni skriva en motion som alla 

medlemmar får ta del av och sedan ta ställning till. 

 

Om det är ett förslag som behöver skickas till distrikt eller 

centralt, så har ni även där möjlighet att skicka detta till 

styrelsen, där styrelsen sedan tar ställning och eventuellt 

skickar det till distrikt för vidare arbete. 

Så passa på, ta tillfället i akt! 

 

Med vänliga hälsningar 

Styrelsen VBHK 

 

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: 

Nu har sommaren passerat – vart tog den vägen??  

Det vi gjort, förutom att träna hund, är att vi kittat 

och målat alla fönster på nedervåningen och, 

tyvärr, bara halva fasaden mot entrén. Vi var 

några tappra som kämpade in i det sista men vi 

hann inte med allt. 

Vi har också äntligen fått belysningen bytt på 

planerna, nu både billigare och effektivare. Glöm 

inte släcka när ni är klara, även om den själv släcks 

efter två timmar. Vi liksom alla måste tänka på 

hålla nere elförbrukningen. 

Värmen i klubbstugan håller vi runt 16 grader, om 

du ska vara där och vill ha varmare kan du höja 

temperaturen direkt på elementen och/eller med 

fjärrkontrollen för luftluftpumpen (sitter på 

väggen in mot lektionssalen).  Glöm inte sänka 

tillbaka innan du åker! 

Lördagen den 29 oktober kl 13 – 15 behöver vi 

allas hjälp för att vinterställa hela anläggningen! 

Det är en del inomhusjobb och framförallt ska 

agilityhinder och utemöbler in i tältet och hela 

området städas upp. 

Dragningen i Gräsklippningslotteriet kommer att 

ske i samband med årsmötet. 

 

 

 

Det är stor kris i Stug- och 

Trivselgruppen!! 

Vi har tappat flera av våra 

medlemmar och är nu bara fyra 

pensionärer kvar och behöver fler 

och gärna yngre. 

Vårt uppdrag är bl a att organisera 

städdagar och arbetsdagar, ansvara 

för att löpande underhåll på 

fastigheten och hela området blir 

gjort, ansvara för att vår anläggning 

håller en bra standard. För detta 

gör vi en egen budget för varje år. 

Vi har också ambitionen att ordna 

minst en trivselkväll för alla våra 

medlemmar. 

Låter det intressant och vill du vara 

med i gänget?? Hör då av dig till 

Annica Bolme, 070-300 54 21 eller 

annica.bolme@alvnet.se. 
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Täs informerar: 

Hösten verkar vara här och vi har avverkat större 

delen av årets tävlingar. Den absolut viktigaste av 

våra tävlingar genomfördes i augusti, nämligen 

KM!  

Klubbmästare i år i respektive gren blev:  

Lydnad Eva-Stina Andersson & Jina  

Agility Anna Bredin & Noomi  

Rally Erika Eriksson & Ragnar  

Barmarksdrag Vanja Malmbo & Åttra  

Nosework Emma Folkesson & Luna  

 

I år gjorde gjorde vi även en cup av KMet och där 

var man med om man tävlade i minst 3 grenar.  

Vann den gjorde Erika Eriksson & Ragnar!  

STORT GRATTIS TILL ER!  

 

Tyvärr så ställdes KM i Bruks in pga för få 

deltagare.  

 

De tävlingar som återstår är  

• Brukshelgen 8-9 oktober 8/10 Sök, Lägre-Högre-

Elit, 9/10 Apell Sök & Spår  

• Adventstävlingen i Lydnad 27 november 

Startklass till Klass 3  

• Doftprov 6/12 NW 1, NW 2, NW 3  

 

Vi i TÄS vill även passa på att tacka alla som ställer 

upp och gör våra tävlingar möjliga, ni är guld 

värda! 

Viktiga datum 
TÄS 

 
8-9 oktober 
Brukshelg 

Sök apell-Elit 
Spår apell 

- 
27 november 

Adventslydnadstävling 
Startklass-Klass 3 

- 
6 december 
Doftprov 

NW1, NW2, NW3 
- 
 
 
 
 
 
 
 

Se kalendern på hemsidan 
för fler aktiviteter 

 



 
 
 

 

Valberedningen informerar: 

Nu har valberedningen börjat sitt arbete inför årsmötet 2023 😊 Är du 

intresserad av att sitta i styrelsen eller känner någon som är det. Ta gärna 

kontakt med valberedningen via mejl vbhk.valberedning@gmail.com eller 

genom att ta kontakt med någon av oss i valberedningen. Har du frågor om 

styrelsearbetet kan du även ta kontakt med styrelsen 

styrelsevbhk@gmail.com Under perioden 15 november-15 december är det 

möjligt att göra nomineringar till kommande styrelse. Endast de personer 

som nominerats under perioden eller ingår i valberedningens förslag är 

valbara på årsmötet.  

/Valberedningen Barbro Ulriksson, Stephanie Robertsson och Marie 

Andersson 


