
 

 

Ordf. har ordet…… 

Nu har ännu ett årsmöte 

avverkats, och årsmötet 

beslutade att ge styrelsen 

ansvarsfrihet även i år. Det 

känns bra för oss. Blev omvald 

som ordförande ett år till, och 

tackar för förtroendet. 

Det var ganska trångt i lokalen 

och det känns jätteroligt, för 

flera medlemmar dök upp och 

fyllde den. Vår trogne medlem 

Roger Sandström ställde upp 

som mötesordförande. 

Vi har planerat för kurser och 

tävlingar under 2020. Det är 

mycket med Rallylydnad och 

Nosework.  

Årsmötet slutade med att 

klubben bjöd på kaffe/te/läsk 

och hembakad äppelkaka med 

vaniljsås, som Agneta Lind 

bakat. Även avtackning med 

blommor och choklad till en 

ledamot som lämnar oss och till 

mötesordföranden. 

Vårt största projekt är att få in 

pengar till klubben. Vi har fått 

en vattenskada i klubbstugan, 

och tyvärr är nog hela stugan 

drabbad. Timra jobbar för fullt  

 

 

 

 

 

 

för att torka upp golven, väggar  

och byta isolering. Tur i allt 

hände det nu, så det ska vara 

klart innan våra kurser startar. 

Vi kommer att använda 

Studiefrämjandets lokal fram 

till att klubbstugan är åtgärdad. 

Ser fram emot ett aktivt hundår 

för Åsele Brukshundklubb. 

Ordf. Barbro 

 

Bli prenumerant och 

stöd klubben! 

 

Gå in på Bingo-lottos hemsida 

via nedanstående länk och 

prenumerera! 

https://www.bingolotto.se/bingolotto-

prenumeration 

TACK FÖR DITT 

STÖD!  Styrelsen 
 

***************************** 

 

 
 

 



Medlemmars resultat                    

Carmita Edström med Ture 
Norra taxklubbens årsmöte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

                   

 

 

 

                                

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandringspris till provets bästa tax 

Harry, vilken erhållit 1: pris med 

HP. 

Harry fick medalj för att han blev 

utställningschampion 2019. 

Ett stort Grattis till Carmita 

och hennes framgångar med 

sina hundar  



 
Planerade Kurser 2020 
 
Valpkurs fr 13 v – ca 6 mån,  

8 ggr, kursledare Barbro Axelsson 

600 kr + medlemsskap 

 

Vardagslydnad fr ca 6 mån, 

8 ggr, kursledare Anette Ahlqvist 

600 kr + medlemsskap 

 

Rallylydnad fr ca 1 år,  

8 ggr, kursledare Jeanette 

Olofsson 

600 kr + medlemsskap 

 

Nosework fr ca 7 mån, 

6 ggr, kursledare Eva Lind 

Waterworth 

500 kr + medlemsskap 

 

Ev. kommer det anordnas andra 

typer av kurser, se hemsidan 

www.aselebhk.se  

 

Anm. till: 

ordforande@aselebhk.se 

 

 

 

 

 

 

Föreläsning av Barbro Börjesson 

”Vad har hunden i huvudet” 

 

Jag har haft förmånen att varit på 

föreläsning med Barbro, vilket alltid är 

en upplevelse. Jag har träffat henne 

vid ett antal tillfällen. Hon hör till de 

gamla ”rävarna” och är i samma spann 

som vår egen ”räv” Owe. Hon kan så 

mycket hund och har så sund 

inställning enligt mig. Många har nog 

sett henne på Tv i Gokväll och är 

välkänd med ”Barbro-påsen”. Hon har 

hållit på med hundar över 60 år, så en 

hel del erfarenhet finns i den kvinnan. 

Föreläsningen höll på i 3 timmar och 

hon pratade om hundens mentalitet. Vi 

var ca 30 hundnördar som sög åt oss 

all kunskap och ställde frågor vid 

behov. Jag är själv väldigt intresserad 

av hundars mentalitet. Hon bor 

numera i Uppland, så det är längre väg 

att komma hit upp. Hon bodde tidigare 

i Sollefteå. Hon har bl a jobbat på 

hundskolan där i många år.   Barbro A 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.aselebhk.se/
mailto:ordforande@aselebhk.se


TÄVLINGSKALENDER 2020! 

 

 

 

 

 

•  10 maj: Appell klass spår 

•  31 maj: Nose work I TSM 

•  18 juli:  MARKNADSSKALLET: Rallylydnad Nybörjarklass A och B 

•  18 juli : MARKNADSSKALLET: Rallylydnad Mästarklass A och B 

•  19 juli:  MARKNADSSKALLET: Rallylydnad Fortsättningsklass A och B  

•  19 juli:  MARKNADSSKALLET: Rallylydnad Avancerad klass A och B 

•    9 aug. Appell klass spår 

•  22 aug: Nose work 2 TSM på Trillen 

•  23 aug: Nose work 3 TSM på Trillen 

 
  
Anmälan sker via SBK-tävling förutom Doftprov och NW tävling som anmäles genom SNWK 
tävling ! 
 

https://www.snwktavling.se/ 
 
http://sbktavling.se/ 
 

_____________________________________________________________________ 

Vi gratulerar våra Nose work och Rallylydnadsekipage som med stor framgång tävlat 

under föregående år! Ni gör fin reklam för klubben och det är spännande att få följa 

era insatser på tävlingsbanorna! 

Vi önskar alla lycka till och hoppas att det kommande året blir lika framgångsrikt och 

lyckosamt som 2019! 

 

  

Kontakt: 
Ulla Norrman 
tel: 070-365 73 61 
e-post: sekreterare@aselebhk.se 
Tävlingsbankgiro: 5033-7013 
 

https://snwktavling.se/
https://www.snwktavling.se/
http://sbktavling.se/
http://e-post:%20sekreterare@aselebhk.se/

