
 

 

Ordf. har ordet…… 

Ja, vad säger man i dessa 

Corona-tider! Den har drabbat 

enskilda individer, företag och 

föreningar mm. Vi har ställt in 

6 tävlingar pga detta och i och 

med det förlorat en stor 

inkomstkälla till klubben. 

Hoppas bara att ingen av er 

blir/har blivit drabbad av 

Covid19. Vi har i alla fall fått 

möjligheten att ha 

kursverksamhet med max 10 

deltagare enligt SKK-SBK:s 

riktlinjer. Vi har just nu 4 

kurser på gång och alla utom en 

är fullbokade. Nya kurser 

kommer till hösten. 

Klubbstugan är 

färdigrenoverad och den blev 

jättefin. Varm sommar, jobbigt 

för våra hundar, vattna ofta. 

Nu tar vi nya tag och hoppas 

tävlingsverksamheten kommer 

igång både för klubben och för 

medlemmar. 

/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 
Det kommer in bidrag från Folkspel 

regelbundet tack 

vare att ni väljer 

Åsele 

Brukshundklubb 

som förening! 

 

 

Höstens kurser 
Valpkurs fr 13 V – 6 mån, vaccinerade 
Rallylydnadskurs fr ca 12 mån 
 

 

Anm o info: ordforande@aselebhk.se 



 

Ung med hund 

Ett gäng ungdomar med hund träffas 

var 14:e dag tillsammans med en 

ansvarig från klubben, där vi tränar 

olika moment med vovven. Agility. 

Rallylydnad, trick, nosework, sök, spår 

och lydnad är några moment vi gjort. 

Just nu är det sommaruppehåll, men 

till hösten kör vi igång igen. Alla 

ungdomar med hund är välkommen att 

vara med. 

 

 

 

  

            

                    

  

                                 

  

                                    

  

  

 

 

 

 

Lämna aldrig hunden i bilen 

sommartid, utan uppsikt!!  

 Viktigt!!! 

 

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

 

 

Öppet Hus 

Varje onsdag i augusti och september 

kl 18-20 har vi Öppet Hus på klubben. 

Alla med hund är välkommen att 

besöka oss. Det kommer vara olika 

teman varje vecka. Vi börjar den 5/8 

med Agility, den 12/8 med Tricks och 

den 2/9 Håll hunden i trim. Detta är 

några teman vi har. Man behöver inte 

delta i aktiviteten utan göra vad man 

vill med hunden, eller bara prata hund, 

träffa andra hundar och hundnördar. 

Det finns att köpa kaffe, dricka med 

fikabröd. 

Hoppas vi ses! 
 

 

 
 



Hej på er! 

Som vår ordförande skriver har covid-

19 drabbat vår tävlingsverksamhet och 

många tävlingar har fått ställas in. Bl.a 

planerades en tävling i Nose Work 1 

TSM i maj, Rallylydnad under Åsele 

Marknad, Appellspåret samt ännu en 

Nose worktävling i augusti; alla 

inställda. Men vi ställer inte in allt, vi 

ställer om! Den 5 september 

arrangerar vi Doftprov 1 och 2 samt 

Nosework TSM 1 den 27 september. 

Anmälan till båda sker vi SNWK 

tävling! 

Inför nästa år tar vi nya tag, 

förhoppningsvis kan 

tävlingsverksamheten, som är så viktig 

för vår ekonomi, då komma igång! /                               

Hälsn Ulla , tävlingsansvarig 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTEBLIVNA MEDLEMSMÖTEN! 

Som Ni säkert lagt märke till  har vi inte 

kallat till något medlemsmöte  i vår och 

allt detta pga pandemin. SBK centralt har 

utfärdat dispens från stadgarna när det 

gäller krav om minst 3 medlemsmöten per 

verksamhetsår.  SBK  ser mycket seriöst på 

folkhälsomyndighetens 

rekommendationer och begränsat alla 

folksamlingar inomhus till 10 personer. Vi 

följer naturligtvis SBK:s beslut men OM 

det lättar kan vi kanske få se fram emot 

det traditionella medlemsmötet i 

december då tomten brukar komma till 

klubbstugan med fina klappar (men bara 

till dom som varit snälla hela året, så det 

är inte för sent att ändra på sig)! 

 

 


