
 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

Hej alla medlemmar i Vännäs Brukshundklubb!  

I höstas fick alla medlemmar i Vännäs Brukshundklubb en enkät från 

Valberedningen och från den så inkom ni med en massa bra idéer på förbättringar 

inom klubben. En av dessa idéer var att vi skulle börja skicka ut nyhetsbrev! Sagt 

och gjort, vi kommer att skicka ut nyhetsbrev kvartalsvis.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhetsbrev Vännäs Brukshundklubb 
April 2021 – Nr 1 

Viktiga datum 
12+15+16/5       

Städdagar på 
klubben 

- 
Onsdag 19/5 

Start för Öppna 
träningar med 

stugvärd onsdagar 
och söndagar 

- 
Vecka 28 (12-16/7) 

Träningsläger 
- 

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 

År 2020 har inte varit som andra år vilket också 

påverkade styrelsens arbete. År 2021 så hoppas vi 

verkligen att vi kan fokusera på våra mål och 

visionen som presenterades till årsstämman.  

Ett viktigt mål samt det vi kommer att jobba 

mycket med är Sammanhållning, det är om möjligt 

ännu viktigare nu efter ett år utan att kunna 

umgås som vanligt. Styrelsen har en stående punkt 

varje möte som gäller dom gemensamma Öppna 

träningarna som vi hoppas kommer att hjälpa till 

att uppnå målet. Vi kommer även aktivt följa upp 

medlemsenkäten som genomfördes förra året för 

att se vad vi kan göra bättre. Utöver det så 

kommer även mycket tid läggas på förbättringar av 

Nyliden när det kommer till underhåll vilket också 

var ett av målen. 

Inget av detta kan vi göra själva utan alla 

medlemmar behövs för att uppnå våra mål och vi 

hoppas att alla vill vara en del av detta. Tack så 

mycket för att du är en del av vår fina klubb! 

                                                                                    // Styrelsen 
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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”. 
 

TÄS informerar 

På grund av den rådande pandemin så är ju 

tyvärr möjligheten till att anordna tävlingar 

ytterst begränsad. Det gör att vi har blivit 

tvungna att flytta de inplanerade tävlingarna 

i NW 1 & 2 från maj till 12-13/6. Även de 

officiella tävlingarna i Rallylydnad och 

Lydnad som var planerade till slutet av maj 

drabbas och blir tvungna att ställas in. Vår 

förhoppning är dock att istället anordna 

inofficiella träningstävlingar. Detta är dock 

ännu bara i planeringsstadiet så inga datum 

eller andra riktlinjer är klara utan det får vi 

återkomma med. 

Glädjande är däremot att vi har nya 

funktionärer under utbildning. Två 

klubbmedlemmar går utbildning till 

tävlingsledare och en till tävlingssekreterare 

i NW, en klubbmedlem utbildar sig till 

tävlingsledare i lydnad och vi har även en 

medlem som går utbildningen till 

bruksdomare! 😊 Heja er! 

Blickar man än lite längre fram till sommaren 

så har vi en appelltävling i spår och sök 

inplanerad till första helgen i Juli, och den 

har vi ännu stora förhoppningar till att vi ska 

kunna genomföra. 

                                           // Eva-Stina & hela TÄS 

 

HUS informerar 

Hej klubben! Som många av er säkert känt 

av sedan pandemin slog till har 

verksamheten på många plan saktat in eller 

stannat upp helt. Vi har alla fått anpassa oss 

till de nya omständigheterna vilket för 

många har inneburit att hundträningen 

förståeligt hamnat på sidan om. Under 

våren har vi trots allt fått en mjukstart på 

säsongen med ett fåtal kurser, tack vare 

våra fantastiska instruktörer som tänkt om 

och anpassat sina kursplaner för att kunna 

genomföra dem så smittsäkert som möjligt. 

Exempelvis höll Martina & Göran under en 

dag i mars en mycket välbesökt 

rallylydnadsupptakt! HUS hoppas på och 

planerar för ett ljusare 2021 med 

spännande kurser och träffar. Dessutom ser 

vi fram emot de öppna träningarna som 

snart kommer igång igen!  

                                                    // Emma & Stephanie 

 

Vill du hjälpa till som funktionär?  

All hjälp behövs & alla kan göra 

något så tveka inte att kontakta TÄS 

på vbhk.tavling@outlook.com 



 
 
 
 

  

Tjänstehund informerar 

Distriktet har kommit igång med anlagstest för 

patrullhundutbildning. 

I vårt område håller Pether Ericsson från Umeå 

Brukshundklubb kurs, utbildningen beräknas 

starta innan sommaren, men har blivit 

försenad från den ursprungliga planen med 

anledning av Coronat.  

För den som är intresserad av att veta vad det 

innebär/krävs för att börja med patrullhund 

kan kontakta David Robertsson Vännäs 

Brukshundklubb. 
                                                                                     // David 

 

’ 

 

Stug & Trivsel informerar 

Nu närmar vi oss säsongen för aktiviteter på 

Nyliden med träningar, grillningar och 

fikastunder, sen får vi hoppas att 

restriktionerna lättar så vi får vara fler som 

träffas. 

Nytt för i år är att vi startar upp med 

stugvärdar vid de öppna träningarna, 

onsdagar och söndagar, från 19 maj fram till 

3 oktober. Stugvärdarna välkomna gamla och 

nya medlemmar, svarar på frågor, tar emot 

tips och idéer och ser till att det finns fika. 

För att göra det fint i stugan, runt grillplatsen 

och på våra träningsplaner tänker vi, som 

vanligt, anordna några städdagar. I år blir det 

tre stycken, för att ge alla tillfälle att hitta en 

dag som passar och för att vi inte ska trängas. 

Boka in onsdag 12 maj kl 18.00, lördag 15 

maj kl 13.00 och söndag 16 maj kl 14.30 

redan nu.  

Det som bl a ska göras är att kratta planerna 

och området runt stugan, ställa fram och olja 

utemöblerna, ställa iordning agilityplanen 

och storstäda i stugan. Kaffe med gofika lovar 

vi ska finnas! 

 

SBK Centralt 

Kongressen 8-9/5-2021 
 

Kongressen arrangeras 
varje år & är Svenska 

Brukshundklubbens högst 
beslutande organ. 

Förbundsstyrelsen leder 
kongressen & varje 

distrikt & rasklubb finns 
representerade för att 
tillsammans med vald 
styrelse, i demokratisk 

ordning, lägga upp 
riktlinjer för 

verksamheten. Bl.a 
beslutar man exempelvis 
om regelrevideringar för 

prov & tävling. 
 

Vännäs BHK tillhör Övre 
Norrlands Distrikt, ÖND 
för därmed vår talan på 

Kongressen. 
 
 

Är du intresserad av att vara 

med i Stug & Trivselgruppen? 

Mejla styrelsevbhk@gmail.com 

Vi kommer så snart som möjligt också att 

byta fönster på husgaveln mot agilitybanan. 

Vi har även en del fastighetsrenoveringar 

att göra, s s kitta fönstren och måla lite, 

vilket vi tänkt göra på en arbetsdag och sen 

hoppas vi kunna genomföra nån typ av 

trivseldag/ar med lite aktiviteter.  

                                     //Annica & hela Trivselgruppen 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUG informerar 

Rasutvecklingsgruppen ser fram emot ett händelserikt år och så fort snön har smält i skogen 

kommer klubbens MH bana att byggas! MH banan kommer att placeras i Hällnäs vid 

Pengmyragården. I mitten/slutet på maj beräknas banbygget att påbörjas och vi kommer då 

behöva hjälp från klubbens medlemmar.  

Är du intresserad av att hjälpa till med bygget av MH banan? Skicka ett mejl till 

emma.ki@hotmail.com.  

Vi är väldigt tacksamma för all hjälp som kan ges!  

Information om kommande aktiviteter inom RUG annonseras på Facebook och i kommande 

kvartalsbrev. 

// Emma, Martina & David 

 

Anslagstavla 

Nosework 
Öppna träningar sker varje 

torsdag kväll på olika 
platser. Tveka inte att fråga 
på Facebook om du vill vara 
med och träna. Alla hjälps åt 

att lägga gömmor. 
Välkommen! 

- 
Svenskskydd 

Vi tränar skydd varje vecka 
på klubben under sommaren. 
Hör gärna av dig om du är 
nyfiken eller om du önskar 

vara med. Välkommen! 
- 

Skotträningar 
Dom kommer att ske i 
anslutning till Öppna 

träningarna onsdagar & 
söndagar när det efterfrågas 

 
 

Slutord 

Våren närmar sig snabbt och snart 

börjar vår säsong igen! Snart får vi 

äntligen träffas och göra det roligaste 

som finns med dom bästa som finns: 

Träna med våra hundar och umgås 

med härliga klubbkompisar!  

Vi håller tummar och tassar att 

Corona, som terroriserat oss i över 

ett år, ska lugna ner sig så vi kan få 

njuta fullt ut av gemenskap och 

glädje.  

Till dess, håll i och håll ut så ses vi 

väldigt snart igen över en kopp kaffe 

på Nyliden! 

 

// Stephanie, Ordförande 
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