
 

 

      

      

      

      

      

      

      

       

Hej alla medlemmar i Vännäs Brukshundklubb!  

Nedan kan ni läsa klubbens fjärde och sista nyhetsbrev  

för året. Nyhetsbreven skickas ut kvartalsvis så nästa  

brev kommer i mars.   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhetsbrev Vännäs Brukshundklubb 
December 2021 – Nr 4 

Viktiga datum 

Söndag 9/1 
Start för 

inomhusträning i 
ridhuset hos Stall 

Ray, Öppen träning 
- 

Lördag 12/2 
Årsmöteshandlingar

skickas ut (senast) 
- 

Lördag 19/2 
Årsmöte 2022 

Glöm inte att det är 
medlemmarna som 

nominerar 
kandidater till 

Valberedningen 
- 
 

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 

Vintern och det nya året stundar. 
 
Ett medlemsmöte är nu genomfört och tack för det 
trevliga sällskapet ni alla delade med er av på middagen. 
 
Nästa träff blir årsmötet och vi hoppas att vi får en lika 
god uppslutning då. Inbjudningarna till detta har skickats 
ut på e-post, facebook och hemsidan. Har ni inte fått en 
inbjudan skickad till er, så är ni varmt välkomna att 
kontakta styrelsen. 
 
För er som uppskattar vad vintern har att erbjuda, kan vi 
tipsa om draghundgruppen som titt som tätt samlas för 
träning. Är ni intresserade, så hör av er på facebook för 
mer information. 
 
För er andra, passa på att vila, ett nytt år, med läger, 
träningar och tävlingar väntar. 
 
Är det något ni skulle vilja att Styrelsen arrangerar under 
vintern? Hör gärna av er.  
 
Gott Nytt År & God fortsättning!  
                                                              

         // Styrelsen genom David 

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 är tävlingsåret 2021 till ända och 

tävlingsgruppen kan summera årets 

tävlingar och konstatera att vi till vår 

stora glädje kunnat genomföra större 

delen av de tävlingar vi planerat för.  

Sedan senaste infobladet har vi 

genomfört både en appelltävling i spår 

och sök, NW1 TEM och årets sista 

tävling adventslydnad i samtliga 

klasser.  

Stort tack till ALLA funktionärer som på 

något sätt hjälpt till på tävlingarna 

under året som varit!  

Det börjar nu även bli dags för er alla 

att summera er egen tävlings insats 

under året för den spännande 

tävlingen Årets tävlingsekipage! 

Tävlingsgruppen har gått igenom regler 

och poängberäkning kring hur 

tävlingsinsatser ska sammanställas och 

inom kort kommer vi med ytterligare 

info kring hur ni kan delta kring 

tävlingen om denna utmärkelse!  

 

    // Tävlingsgruppen genom Eva-Stina 

 

HUS informerar 

Hej klubben! 
Höstvintern har bjudit på flera kurser och en 
träff, som vanligt många glada och nöjda 
ekipage som både finslipat tidigare 
kunskaper och samlat på sig nya lärdomar!  
 
Erika har hållit hela tre stycken kurser i 
specialsök för oss, varav en slog rekord i 
snabbast fullbokade kurs på 2,5 minuter. 
Stort tack till både deltagare och Erika! 
 
En annan efterlängtad kurs var den valpkurs 
Sofie, Sofia & Stephanie höll i. Denna kurs 
fortsätter över årsskiftet med slut i Januari. 
Här får deltagarna slipa på grundfärdigheter, 
kontaktövningar och vardagslydnad för att 
ge valparna de bästa förutsättningarna. 
Varmt tack till er tre! 
 
Trots den bitande kylan samlades ett 8-tal 
tappra valpekipage för att socialträna, vi 
hoppas att träffen inspirerat och kanske 
lockat en ny medlem eller två ;) 
 
Till sist vill vi tacka er för ett fantastiskt år 
trots svåra omständigheter, särskilt alla våra 
engagerade och kunniga instruktörer. Utan 
er - Inga kurser! 
 
Gott Nytt År & God Fortsättning  önskar  
 

// Hundägarutbildningssektorn genom Emma  



 
 
 
 

  

Tjänstehund informerar 

Vi vill börja med att önska dig ett Gott Nytt År 

& informera om att vi har tagit över denna del 

från David som kliver över till andra poster. Jag 

som sammankallande i Tjänstehund heter 

Erika Eriksson & är aktiv inom Hemvärnet med 

min schäfer Diezel. Vid min sida har jag Frida 

Tapper som har gått samma utbildning som 

mig med sin kelpie Bob som tyvärr blev sjuk. 

Idag har Frida en malinois vid namn Skrot som 

hon planerar att göra anlagsprov med under 

våren. Är du intresserad av att utbilda en 

tjänstehund? Gör som oss & anmäl din hund 

till anlagsprov, dessa är planerade att 

genomföras vecka 8 & 16.  

Har du frågor är du välkommen att höra av dig!  
                                                                // Erika & Frida 

 

Stug & Trivsel informerar 

Under den här tiden av året används ju inte 

klubbstugan till mycket annat än våra 

styrelsemöten men vi (=Anna B) hjälper ju 

HUS att köpa in kaffe, fika mm till våra 

kurser. Därutöver har vi julpyntat lite och 

det viktigaste av allt: vi har bytt låset i 

ytterdörren så nu fungerar det som det ska. 

Tänk på att ALDRIG bruka våld om det, mot 

förmodan skulle kärva. Det är förmodligen 

handhavande fel så börja om lugnt och 

försiktigt så går det säkert bättre. 

Dragningen av gräsklipparlotteriet vanns 

mycket välförtjänt av Melker Viklund, han 

var också den som hade samlat flest lotter. 

Grattis och tack för hjälpen Melker! 

Annars hade vi hoppats, med Liljaskolans 

hjälp, kunna börja gräva ur diket mellan 

våra planer för att vattnet ska dräneras bort 

bättre men tyvärr blir inte detta förrän till 

vårvintern. 

 

Nyheter från ÖND 

Vännäs BHK tillhör Övre 
Norrlands Distrikt, ÖND. 

 
ÖND arrangerade 

samordningskonferensen 
den 30-31/10 i Arvidsjaur. 

Det var en trevlig 
tillställning med många 
deltagare både på plats 
men även med digitalt. 
Vännäs BHK hade tre 
representanter på plats 
samt två som deltog för 

distriktets räkning.  
 

Fullmäktige går av stapeln 
19-20/3-2022.  

 
Klubben har skickat in två 

motioner till ÖND. 
 

Viktiga datum: 
15/12 Öppnar 

Nomineringsperioden inför 
Fullmäktige 2022 

Förhoppningen att kunna få till en bättre 

belysning på planerna kvarstår och vi 

jobbar på det. 

Vi i gruppen önskar alla ett riktigt Gott 

Nytt År & God fortsättning 

                  // Stug & Trivsel genom Annica 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUG informerar 

Verksamheten har gått i idé nu under vintern medan vi laddar batterierna och ser fram emot en 

riktigt spännande säsong 2022! 

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

Tills vidare vill vi önska er ett riktigt Gott Nytt År & God Fortsättning! 
// Emma, Martina & David 

 

Anslagstavla 

Valberedningen 
Valberedningen nomineras 

och väljs på årsmötet av 
medlemmarna. Det kan vara 
bra att förbereda förslag på 
kandidater innan årsmötet 
så posterna fylls. Det behövs 
ett fyllnadsval på 1 år samt 

ett nyval på två år.  
Välkomna med era förslag! 

- 
Gruppen PR-Info 

Gruppen har hand om 
hemsidan, nyhetsbrev, FB-

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

eller Nadja om ni är 
intresserade. Välkomna! 

- 
Öppna träningar vinter 

Klubben hyr ridhuset hos 
Stall Ray 4 söndagar kl 09-

11:00 i januari för 
utvärdering. Det är en 

kostnadsfri öppen träning 
för alla medlemmar. 

Välkomna! 
 

Slutord 

Detta slutord blir det faktum ett riktigt 

slutord för mig. 

Det är slutet på det här året och det finns 

mycket att blicka tillbaka på under 2021 och 

mycket bra har gjorts av alla fantastiska 

klubbkamrater och medlemmar. Så otroligt 

roligt att se alla samlas på klubben igen 

efter 2020 där inget riktigt gick som vi ville. 

Det är även mitt slutord som ordförande för 

klubben och sista gången jag får chansen att 

skriva i detta nyhetsbrev. Jag är otroligt 

tacksam för att ha fått förtroendet att inte 

bara sitta i styrelsen men dessutom som 

klubbens ordförande dessa år. Jag tar med 

mig en massa kunskap och erfarenheter 

vidare som jag har fått lära mig tack vare er 

alla, stort stort tack till er!  

Nu återstår det bara att önska er ett riktigt 

Gott Nytt År & God Fortsättning! 

 

// Stephanie, Ordförande 


