
 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

Hej alla medlemmar i Vännäs Brukshundklubb!  

Nedan kan ni läsa klubbens andra nyhetsbrev som kommer ganska tätt inpå det 

första då vi kom igång sent men efter denna så blir det kvartalsvis så nästa brev 

kommer i september.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhetsbrev Vännäs Brukshundklubb 
Juni 2021 – Nr 2 

Viktiga datum 
Onsdag 30/6 

Medlemsmöte med 
kick-off 

- 
Fredag 2/6 

Appeltävling 
- 

Vecka 28 (12-16/7) 
Träningsläger 

- 
Vecka 33 (16-22/8) 

Klubbmästerskaps-
vecka 

- 
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 

Våren har startats upp lite försiktigt utifrån att vi 

har haft restriktionerna att förhålla oss till vilket 

också innebar att vi fick skjuta upp vårt 

efterlängtade medlemsmöte till nu i juni. Nu har 

Sverige börjat öppna upp och med det även vår 

verksamhet vilket är jättekul!  

Vi har haft halvårsavstämning av målen samt 

budget satta av årsstämman och kan konstatera 

att vi jobbar åt rätt håll. Öppna träningarna är 

igång med stugvärdar samt medlemsmöte med 

kick-off är planerad vilket är en del av ett av målen 

(Samanhållning och gemensamma aktiviteter). 

Satsningen på stugan, som också är ett mål för 

2021, arbetas på av Stug och Trivsel och delar är 

redan gjort där med. Även målet om att arrangera 

vårt första MH arbetas på att RUG och även där 

har det tagits ett steg i rätt riktning. 

I juli så tar Styrelsen lite semester och nästa 

ordinarie möte är planerat för augusti. Då kommer 

vi att arbeta vidare med målen men även se över 

GDPR för klubben och planera upp hösten. Är det 

något ni skulle vilja att Styrelsen arrangerar? Hör 

gärna av er. Trevlig sommar!  

                                                                                    // 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”. 
 

TÄS informerar 

Så ÄNTLIGEN får vi möjlighet att arrangera 

tävlingar igen! 😊 I juni genomfördes en helg 

med NW tävlingar i klass 1 och 2, som trots det 

mindre angenäma vädret blev mycket lyckad! 

Tack till alla funktionärer som hjälpte till och ett 

extra stort tack till Stephanie och David som lät 

oss arrangera tävlingarna på deras gård. Helgen 

medförde även att vi nu har ytterligare två 

tävlingsledare i NW (Birgitta Bjur och Ulf 

Lindberg), samt ytterligare en 

tävlingssekreterare (Sofia Björkbacka)! 😊 

Fredag kväll den 2 juli arrangerar vi årets första 

brukstävling i appellklass spår och sök! 

Välkommen att besöka klubben och heja fram 

de tävlande ekipagen! 

Sedan börjar vi ladda inför årets KM- vecka som i 

år går av stapeln 16-22/8, så det är bara att sätta 

igång och träna om ni inte redan gjort det! 😉 

Om du kan du tänka dig hjälpa till som 

funktionär någon av kvällarna så blir vi 

naturligtvis jätteglada och då är du välkommen 

att höra av dig till undertecknad eller skicka ett 

mail till vbhk.tavling@outlook.com. 

Sista helgen i augusti är det sedan dags för 

Umeälvsrallyt, en rallylydnadstävling i samarbete 

med Umeå och Holmsunds brukshundklubbar. I 

Vännäs kommer möjligheten finnas att tävla i 

både fortsättningsklass och avanceradklass!  

Med förhoppning om att vi ses i sommar! 

                              // Tävlingsgruppen genom Eva-Stina 

 

HUS informerar 

Hej Klubben! Nu har ju äntligen vår verksamhet 

sakta men säkert börjat rulla igång igen. Vårens 

kurser och träffar är inget undantag, även här 

har vi kunnat göra mer när man kan vara ute i 

större utsträckning.  

I början av Maj hölls kurs i vardagslydnad med 

extra fokus på etologi, en uppskattad kurs med 

ett gäng nöjda och glada deltagare. Tack till 

Gunilla J för ditt fina engagemang!  

I samma veva har även Göran J & Martina H hållt 

kurs i rallylydnad med inriktning fortsättning – 

avancerad, för de ekipage som kommit en bit på 

väg med sin rallylydnadsträning. Mycket 

uppskattat och lärorikt, stort tack till er!  

Mot slutet av maj blev det premiär för en ny typ 

av kurs; Allmänlydnad fortsättning! Fokus här 

har legat på bland annat inlärning, 

belöningsmetodik samt motivationer, men även 

stadga och störningsträning. Vår alldeles egna 

Stephanie B ligger då bakom denna spännande 

kurs som kommer att pågå fram till augusti.  

Förutom vår kursverksamhet har vi på initiativ av 

Emma K kunnat arrangera och genomföra en 

träningshelg i brukssök! Under helgen samlades 

vi i tre grupper om ca fem deltagare för att träna 

sök tillsammans. Helgen blev trots lite tråkigt 

väder mycket uppskattad, många glada hundar 

och förare!  

Nu ser vi fram emot vår träningsvecka v.28, där 

vi samlas och tränar ihop! Passa på att finslipa 

moment, träningstävla och ta hjälp av dina 

duktiga klubbkamrater, eller varför inte prova på 
något helt nytt? Mer information finns som 

vanligt på hemsidan/facebook 😊  

                                                   // Emma & Stephanie 

 

Vill du hjälpa till som funktionär?  

All hjälp behövs så tveka inte att kontakta 

TÄS på vbhk.tavling@outlook.com 

mailto:vbhk.tavling@outlook.com


 
 
 
 

  

Tjänstehund informerar 

Vi har fått in en förfrågan om synpunkter av 

ÖND på en remiss från UG Tjh som gäller 

regeländringar av provverksamheten, inga 

synpunkter har lämnats. 

För tillfället är det inga Anlagstest planerade i 

vårt närområde men för den som är 

intresserad av att veta vad det innebär/krävs 

för att börja med patrullhund kan kontakta 

David Robertsson Vännäs Brukshundklubb 

och även läsa mer på vår hemsida. 
                                                                                     // David 

 

’ 

 

Stug & Trivsel informerar 

Den årliga vårstädningen av Nyliden 

genomfördes med två träffar där totalt lite 

drygt 20 personer deltog. Vi har en del jobb 

kvar att göra så vi tänker kalla till en liten 

arbetsdag i samband med en Öppen träning 

en söndag fram i juli. Håll utkik! 

Vi har, som ni kanske redan upptäckt, fått två 

nya fönster insatta i stugan på väggen mot 

agilityplanen. Nu letar vi ytterligare några 

fönster då några fler behöver bytas. Det vi 

söker är nyare fönster med en ruta och 

karmyttermått ca 1100 x 1150 mm x 1350 x 

1400 (B x H). Har du något du tror skulle 

passa – hör av dig till Annica Bolme på 070-

300 54 21. 

Är du sugen på att baka?  Verksamheten på 

klubben är nu i full gång, det är kurser, 

enskilda träningar och ”öppna träningar” och 

många gillar att ta en fika innan de åker hem 

och det går åt en hel del fikabröd. Vi tar 

gärna emot lite hembakat bröd till 

försäljning. Lägg dina bakverk i en av våra 

frysar. Tack på förhand! 

 

Nyheter från ÖND 

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

Centralt. 
Samordningskonferensen 
kommer att anordnas i 

November (brukar bli v.44 
men inte spikat). 

Ordförande Carin Josefsson 
har även blivit invald i 
Förbundsstyrelsen och 
kommer därmed lämna 
över lite mer på övriga i 
Distriksstyrelsen (DS). 

DS samlar in synpunkter 
från lokalklubbarna inom 
ÖND gällande en remiss 

som inkommit från UG Tjh 
på en regeländring av 
tjänstehundsproven. 

Per Olov Eriksson valdes in 
till Hedersledamot i ÖND 

på Fullmäktige, stort 
grattis! 

 

Är du intresserad av att vara 

med i Stug & Trivselgruppen? 

Mejla styrelsevbhk@gmail.com 

Vi har stora behov av fler som kan tänka sig 

klippa gräset på våra träningsplaner och har 

ju dessutom nu startat ett lotteri för alla 

som gör en insats och samtidigt ha chansen 

att vinna fina priser. Vi hade en demo-kväll 

där enbart de äldsta i klubben deltog så vi 

ser gärna fler yngre ”klippare”. Vill du hjälpa 

till så kanske du först vill ha en genomgång 

på gräsklipparen? och då finns det oftast 

någon där i samband med den öppna 

träningen på onsdagar kl 18.00 eller 

söndagar kl 13.00 som kan hjälpa till. 

                                     //Trivselgruppen genom Annica 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUG informerar 

Vi har tidigare meddelat att vi planerat för en M2 utbildning under hösten men distriktet har 

valt att inte genomföra en M2:a i vårt närområde i år. Vi förstår att många är besvikna på detta 

besked då intresset att gå utbildningen varit mycket stort bland klubbens medlemmar. Vi är 

väldigt glada över det stora intresset att utbilda sig inom MH/MT och vi hoppas att vi kommer 

ha möjlighet att erbjuda plats åt några medlemmar på en M2 utbildning i Vännäs nästa år 

istället.  

I år har vi däremot beslutat att skicka en deltagare till en M3 utbildning för att klubben 

framöver ska få en auktoriserad testledare. MH-banan har börjat ta form men än finns 

fortfarande lite fix kvar för den som är intresserad att hjälpa till, ta då kontakt med David på 

0727230210. Trevlig sommar önskar RUG! 

// Emma, Martina & David 

 

Anslagstavla 

Nosework 
Det kommer att bli en kväll 

med ”Kom & titta/ prova-på” 
den 8/7 kl 18:30. Efter det 

kommer det att planeras för 
en upptakt för alla 

intresserade. Välkomna! 
- 

Hundmötesträning 
Vi är igång igen efter lite 
uppehåll! Det är träning 
varje tisdagkväll kl 18:30, 

samling vid förskolan 
Myran. Välkomna! 

- 
Öppen träning 

Vi samlas onsdagar kl 18:00 
& söndagar kl 13:00, alla 

tränar det som vill. Det är 
även Öppen Bruksträning 
söndagar kl 10:00, samling 

på klubben innan avfärd till 
skogen. Välkomna! 

 
 

Slutord 

Nu är äntligen säsongen igång och 

restriktionerna möjliggör att vi kan träffas 

igen men vi får inte glömma att pandemin 

finns fortfarande så det är viktigt att vi gör 

det på ett säkert sätt samt att vi håller oss 

hemma om vi har symptom på sjukdom. 

Vi har många roliga aktiviteter på gång på 
klubben och dessutom har vi våra 

fantastiska träningar som rullar på så njut 
av att äntligen kunna ses, träna och umgås. 
Hjälp varandra när det behövs, dela med er 

av er kunskap till andra och värna om 
klubbens fina vision: 

Vännäs Brukshundklubb ska vara en 
familjär klubb med stark sammanhållning 

mellan alla medlemmar oavsett ålder, 
sport eller erfarenhet. 

Vännäs BHK ska vara en klubb där alla är 

välkomna! 

Med det vill jag önska er en riktigt trevlig 

sommar med sol, bad, skratt och en massa 

hundträning såklart!  

// Stephanie, Ordförande 


