
 

 

      

      

      

      

      

      

      

       

Hej alla medlemmar i Vännäs Brukshundklubb!  

Nedan kan ni läsa klubbens tredje nyhetsbrev.  

Nyhetsbreven skickas ut kvartalsvis så nästa  

brev kommer i december.   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhetsbrev Vännäs Brukshundklubb 
Oktober 2021 – Nr 3 

Viktiga datum 

Söndag 17/10 
Höststädning 

- 
Helgen 23-24/10 

Träningshelg 
Brukssök 

- 
Måndag 15/11 

Nomineringsperioden 
öppnar inför 

Årsmötet 2022 
-  

Söndag 28/11 
Lydnadstävling  

- 
Lördag 4/12 

Medlemsmöte med 
Föreläsning 

- 
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 

Nu är hösten redan här och oj så fort sommaren försvann!  

Vi har haft våra månadsmöten nu under sommaren med 

undantag för Juli då vi tog lite semester. 

Några i styrelsen deltog på en utbildning arrangerad av ÖND 

som handlade om styrelsearbetet. Det vart en inspirerande 

utbildning så vi håller på att se över hur vi arbetar inom 

styrelsen för att kunna lägga mer tid på att driva 

verksamheten framåt än att bara förvalta det vi har.  

Stugvärdar är nu avslutat för denna säsong på Öppna 

Träningarna och vi kan konstatera att det vart en succé! Vi vill 

rikta ett stort tack till alla medlemmar som har tagit sig tid att 

vara Stugvärd under sommaren, det var väldigt uppskattat. 

Även tack till medlemmen som inkom med förslaget! 

Just nu arbetar styrelsen ihop med Stug & Trivsel på att 

förbättra belysningen på planerna, skapa övergångar mellan 

planerna och att byta ut avloppet på Nyliden i enlighet med 

målen uppsatta för 2021. Det är stora projekt som tar tid men 

vi hoppas komma i mål delvis innan vintern beroende på 

andra aktörer. 

Även på gång är ett medlemsmöte med en spännande 

föreläsare på plats lördagen den 4/12 i Vännäs. Inbjudan 

kommer inom kort! 

Är det något ni skulle vilja att Styrelsen arrangerar under 

vintern? Hör gärna av er. Trevlig höst!  
                                                                                    // 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 

Så har Vännäs BHK korat 2021 års 

klubbmästare! Trots det något fuktiga 

vädret så genomfördes KM-veckan 

med glatt humör och fina insatser! 😊  

Vi har även hunnit med 

rallylydnadstävlingen Umeälvsrallyt 

med tävlingar i både fortsättning och 

avancerad klass! 

Det som väntar härnäst är både 

appelltävling i spår och sök söndagen 

den 3/10, samt NW1 TEM den 9-10/10.  

Årets sista tävling blir sedan vår 

lydnadstävling som alltid arrangeras 

söndagen 1:a advent. Än finns 

möjlighet att anmäla sig till den 

tävlingen, så varmt välkommen med 

din anmälan! 😊  

Har du möjlighet och är intresserad av 

att hjälpa till någon av dessa dagar så 

blir vi jätteglada om du hör av dig! 

    // Tävlingsgruppen genom Eva-Stina 

 

HUS informerar 

Hej klubben! Nu i höst har vi kunnat erbjuda 

flera spännande kurser, och planering inför 

vinterns utbud med bland annat planer på 

föreläsningar pågår för fullt.  

Allmänlydnad fortsättning avslutades på 

klubben med personliga träningspass anpassat 

efter ekipagens individuella önskemål. Tack 

Stephanie B för ännu en lyckad kurs! 

I början av augusti gjordes ett tappert försök till 

en kurs i viltspår med Eva-Stina A & Anna L, men 

då för få anmälningar trillade in får vi skjuta på 

den.  

Lydnad fortsättning med Monica H blev än en 

gång riktigt lyckad med många Aha-upplevelser 

och nöjda ekipage. Tyvärr hade vi inte lika tur 

med vädret, men vad gör det när det ska tränas 

hund! ;) 

En fortsättningskurs i agility med Anna N 

planerades att börja under slutet av september, 

även här får vi skjuta på kursen på grund av för 

få anmälda. Vi gör ett nytt försök till våren. 

Väldigt efterlängtad, och ack så populär är 

valpkursen som förmodligen rekordsnabbt blev 

fullsatt bara minuter efter att anmälan öppnat. 

Tack till Amanda A B & Nadja W som arrangerar. 

Nästan i skrivande stund drar nosework 

fortsättning igång, ledd av Annika A. Under 

denna kurs kommer fokus att ligga på 

kommunikation i sökarbetet. Lycka till alla 

deltagare! 

Även här gick det snabbt, till specialsök 

nybörjare var det högt tryck på kursplatserna. 

Så pass mycket att en extra kurs erbjöds så att 

även reserverna får möjlighet att gå kurs.  

Tack Erika E! 

Till sist lite planer inför senhösten. Vi har precis 

annonserat ut en träningshelg i Brukssök, 

favorit i repris, se inbjudan för mer information.  

Nosework nybörjare är något HUS fortfarande 

gräver i och hoppas kunna genomföra innan 

vintern slår till.  

// Hundägarutbildningssektorn genom Emma  



 
 
 
 

  

Tjänstehund informerar 

Inget nytt att rapportera kring verksamheten. 

Klubben kommer att ha en representant för 

Tjänstehund på Samordningskonferensen i 

Arvidsjaur. 
                                                                                // David 

 

 

Stug & Trivsel informerar 

Det blev ingen extra arbetsdag i juli så nu får 

vi jobba på vid höststädningen som blir den 

17 oktober kl 13.00. Hoppas vi ses då! 

Vi söker fortfarande några fönster med karm 

och en ruta, två eller tre-glas, karmyttermått 

ca 1100-1150 mm x 1350-1400 mm (B x H). Vi 

letar också en bättre begagnad ytterdörr med 

karm, 2100 x 1000 mm och högerhängd. Har 

du något du tror skulle passa hör av dig till 

Annica Bolme på 070-300 54 21. Har du även 

en snickarkunnig kontakt som är villig att 

montera in dem så blir vi ännu gladare! 

Som det ser ut just nu så är det 10 personer 

som har gjort en insats för att få en eller flera 

lotter i vårt gräsklipparlotteri. Dragningen 

kommer att ske på arbetsdagen den 17 

oktober så det finns några chanser att fixa 

ytterligare lotter! 

De öppna träningarna på onsdagar och 

söndagar har varit välbesökta och mycket 

fikabröd har bakats och sålts då. Tack alla 

bagare som bistått! 

                           // Stug & Trivsel genom Annica 

 

 

Nyheter från ÖND 

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

Centralt. 
 
ÖND har under sommaren 

och september anordnat 
flera utbildningar både 

riktat till styrelserna men 
även till alla medlemmar. 

Det har varit allt från 
”Hur man skriver en 

Motion” till ”Nya 
Valordningen”.  

 
Samordningskonferensen 
kommer att anordnas i 

Arvidsjaur i år och går av 
stapeln 30-31/10. 

 
Viktiga datum: 

Senast 15/11 ska Motioner 
vara inkomna 
15/12 Öppnar 

Nomineringsperioden inför 
Fullmäktige 2022 

Är du intresserad av att vara 

med i Stug & Trivselgruppen? 

Mejla styrelsevbhk@gmail.com 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUG informerar 

Under sommaren skickades Martina på en M3 och testledarutbildning i Skellefteå för att bli testledare 

och vi kan med glädje meddela att hon vart godkänd så nu har klubben en egen testledare för MH!  

Tyvärr kommer vi inte hinna få klart det sista på MH-banan i tid i år men målet är att få klart den och 

testa av den till våren samtidigt som vi får den besiktad. Efter det hoppas vi kunna anordna vårt första 

officiella MH! Målet var att hinna det i år men annat kom emellan. 

För den som är intresserad att hjälpa till, ta då kontakt med David på 0727230210. Trevlig höst önskar 

RUG! 
// Emma, Martina & David 

 

Anslagstavla 

Valberedningen 
Har ni förslag på lämpliga 
kandidater till Styrelsen? 
Tveka inte att höra av er. 

Valberedningens 
preliminära förslag kommer 
ut 15/11 och därmed öppnar 
Nomineringsperioden fram 
till 15/12. Varmt välkomna! 

- 
Nosework 

Under vintern så kommer 
träningarna ske ute i 
Hällnäs 3/ Vännäs på 
söndagar, se mer i FB-
gruppen. Välkomna! 

- 
Gruppen PR-Info 

Gruppen har hand om 
hemsidan, nyhetsbrev, FB-

grupperna, profilkläder, mm. 
Vi hade dock gärna blivit 
flera så kontakta gärna 

Stephanie eller Nadja om ni 
är intresserade. Välkomna! 

 
 

Slutord 

Denna säsong gick tyvärr precis lika fort 

som den brukar och nu är vi redan inne på 

hösten och planerar för vintern. 

Vinter brukar för många innebära lite vila 

från träning och skog. Vi har dock turen att 

vi har så mycket snö på vintrarna så glöm 

inte att det finns möjlighet att träna Drag 

en gång i veckan i centrala Vännäs för den 

gruppen har sin högsäsong snart!  

Vintern är även ett ypperligt tillfälle att 

kanske passa på att ha lite mera teori inne i 

värmen, varför inte en bra föreläsning eller 

gå ihop och starta en kompiscirkel inom 

hund? Det finns så mycket vi kan göra som 

innebär att vi kan behålla vår fina 

gemenskap även årets kallare dagar. Det 

bästa av allt är att vi har starka ideella 

krafter som smider planer för att vi ska få 

glädje av ett utbud även vintertid!  

Det jag ville ha sagt är kanske bara att 

säsongen är inte slut utan det är alltid 

säsong för hund i goda vänners lag.  

Ha en trevlig höst! 

// Stephanie, Ordförande 


