
 

 

Ordf. har ordet…… 

Hoppades på att det äntligen 

skulle vara slut på denna 

pandemi, men tyvärr inte! Nu ser 

vi framåt med vaccination och 

att vi får rörelsefrihet igen. 

Vår verksamhet står stilla, men 

vi planerar för kurser och 

tävlingar i vår, sommar och höst. 

SBK har gett alla klubbar dispens 

för årsmötet t.o.m. 30 juni. Vi 

kommer att ordna det längre 

fram och ev utomhus om det inte 

blivit ändringar. Kallelse kommer 

via mail senast 3 veckor innan.  

Vi får glädjas åt den tid vi har 

framför oss med vårvinter. Det 

är ju bästa tiden på året med 

soliga dagar, skare, skidor mm, 

med våra hundar. Tänk på att 

plocka upp efter din hund om 

olyckan är framme. Vi måste 

föregå med gott exempel. 

Jan Färingö SVT nyheter 

Västerbotten har varit på 

klubben och filmat. Bra med fokus 

på hundar och Brukshund-

klubben. Samlade ihop några 

hundägare med hund för lite 

bilder och film. /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 
****************************** 

 

Årsmöte 
SBK har gett alla klubbar dispens vad 
gäller årsmöte, t.o.m. 30 juni. Vi kommer 
att avvakta så länge det går, och ev har 
vi årsmötet utomhus ifall pandemin 
tänker stanna. Blir det något stopp på 
visruset och vi får vårt vanliga liv tillbaka, 
så blir det inomhus i vår fina klubbstuga. 
 

Medlemsmöte 
Medlemsmöte kommer att ske när 
viruset har farit iväg, eller när vi kan vara 
utomhus. 
 
       
 
                   
 

 

 

 



Svenska Brukshundklubbens policy 

för hundhållning och vår relation till 

hunden vid uppfostran, utbildning 

och träning    

 
Det åligger varje hundägare att uppfostra och 

träna sin hund så att den fungerar väl i dagens 

samhälle tillsammans med dess innevånare och 

djur. Detta ska ske på för ett för hunden lugnt 

och tryggt sätt.  

Hunden 

- Relationen till våra hundar ska bygga på 

förtroende och tillit mellan hund och förare. 

- Vi måste anpassa vår kommunikation, upp-

fostran och utbildning till varje individ och 

situation. 

- Våld mot hunden är förbjudet. Ej tillåtet att 

använda metoder, utrustning som orsakar smärta 

eller obehag. 

- Om hunden uppvisar hotande/farliga 

beteenden, ska dessa omedelbart avbrytas och 

den åtgärd som krävs måste anpassas efter 

situation och individ. 

- Hunden har andra behov, tolkar situationer 

annorlunda och har andra förutsättningar att 

hantera uppkomna situationer än vi människor, 

något föraren alltid måste ta hänsyn till. 

 

Föraren 

- Föraren har gentemot sin hund och sin 

omgivning skyldighet att följa gällande lagar, 

såväl när det gäller omvårdnad som hantering av 

hunden.  

- Förarens utbildning och träning av hunden ska 

alltid genomföras med god planering på ett 

ansvarsfullt sätt och vara baserad på kunskap 

och positiva metoder. 

- Tillrättavisning ska ske med anpassning till 

individ, situation och händelse. Får aldrig styras 

av förarens ilska eller brist på självbe-härskning. 

- Medlemmar ska genom sitt agerande ge en 

positiv bild av vår organisation, samt vårt sätt att 

umgås med och utbilda våra hundar.                         

 

 

 

Kurser 2021 

Kurser kommer det att bli i år 

också,pandemisäkert om det behövs. Det 

är ju årsmötet som lägger fram 

styrelsens förslag på kursutbudet, men i 

rådande omständigheter kan jag lova att 

vi kommer ha olika kurser att erbjuda.  

Bl a: 

- Valpkurs  

- Vardagslydnads kurs  

- Nosework kurs  

- Rallylydnadskurs 

Saknar du någon kurs? Kom med förslag 

så kollar vi om det är möjligt att 

genomföra. Skicka ett mail till 

ordforande@aselebhk.se och lämna 

din/dina  synpunkter. 

 

                                  

 
Valpkurs 

 
 

Vardags-   

lydnad 
 

 

Nose-

work 

 
 

 

             Rallylydnad 

mailto:ordforande@aselebhk.se


 

  

  

  

  

 

 

 

Vi har ju blivit intervjuad och filmad av 

Svt Västerbotten. Reportern ville höra 

om vad det kan bero på att Åsele är 

hundtätaste kommunen i Västerbotten 

räknat per 100 personer. Vi samlade ihop 

några hundägare med hund/hundar som 

hade möjlighet att närvara på dagtid på 

klubben. Vi blev 5 hundägare med totalt 

10 hundar och även delvis olika 

hundraser. Vi höll corona avstånd. 

Reportern tog några bilder och filmade 

oss och hundarna. Han intervjuade 

ordföranden och en styrelseledamot. Han 

trodde att inslaget skulle komma nästa 

vecka. Så håll ögon och öron öppna om 

ni är intresserade av inslaget. Det som 

känns bra är att klubben får lite gratis 

PR, och att kommunen får en liten känga 

ang inomhuslokal. Vet ju inte om allt 

kommer med i programmet. 

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

Vår största önskan för tillfället är ju att få 

använda en inomhuslokal för kurs- och 

tränings verksamhet. Ofta blir det ju att 

vintern gör så vi hamnar i dvala med 

våra hundar, vad gäller träning i alla fall. 

Tänk vad roligt det skulle vara om vi 

kunde umgås även vintertid när det är 

kallt och ruggigt väder, och träffas 

inomhus. Vi får inte ge upp! 

 

Hundcitat 
 

”Av en hunds vänlighet kan man lära sig 

hur människan borde vara.” 

            -Captain Beefheart 

”Gamla hundar, som gamla skor, är 

bekväma. De är måhända något slitna 

men de passar perfekt.” 

               -Bonnie Wilcox 

”I min hunds ögon sänker jag mina 

sorger som i en djup brunn.” 

                -Henrik Wergeland 

 

Hundfrågor 

Varför flämtar hunden? 

Hundar flämtar istället för att svettas. De 

har bara svettkörtlar i tassarna, så när 

de snabbt behöver göra sig av med 

överskottsvärme så flämtar den. Även 

när de är nervösa eller upphetsade. 

 

Varför ser min hund så skyldig ut 

när den har gjort något dumt? 

Hunden reagerar på människors 

kroppsspråk och känslor. De kan läsa oss 

tydligt och vet när vi är arga och 

upprörda. Den försöker blidka oss genom 

att krypa ihop, smyga över golvet, lägga 

sig på rygg eller undvika ögonkontakt? 

 

Varför äter hundar gräs? 

Hundens magsäck är gjort för att äta 

både kött och grönsaker. Ibland kan 

hunden få aptit (behov) på just 

grönsaker, gräs eller annat vegetariskt. 

Instinkten säger att gräs är gott! 

 

 



TÄVLINGAR OCH PROV 2021! 

Vi håller tummar och tassar att våra 

planerade tävlingar och prov kan 

genomföras under kommande år. Detta 

är viktigt både ur ekonomisk synvinkel 

men även för våra medlemmar som vill 

tävla. 

Vi har planerat följande under år 2021: 

•   9 maj: Appell klass spår 

•  30 maj: Nose work I TSM 

•  17 juli:  Rallylydnad Nybörjarklass A och B 

•  17 juli : Rallylydnad Mästarklass A och B 

•  18 juli:  Rallylydnad Fortsättningsklass  

  A och B 

•  18 juli:  Rallylydnad Avancerad klass  

  A och B 

•    7 aug. Appell klass spår 

•  21 aug: Nose work 2 TSM 

•  22 aug: Nose work 3 TSM 

 

Som ni ser har Marknadsskallet bytt grenar! 

I år satsar vi på Rallylydnad!  

 

Anmälan sker via SBK-tävling förutom NW 

tävling som anmäles genom SNWK tävling ! 

 
Kontakt: 
Ulla Norrman 
tel: 070-365 73 61 
e-post: sekreterare@aselebhk.se 
Tävlingsbankgiro: 5033-7013 el  Swish 
1230219493. 
 
 
 
 

 
 
 

 KLUBBENS HEMSIDA 
 
På vår hemsida finns senaste info när det 
gäller möten och aktiviteter! 
 
Där finns även e-post adresser och mobil nr 
till samtliga styrelseledamöter, inklusive 
revisorer. 
 
Om du funderar över något eller vill ge 
förslag eller har idéer ; kontakta någon i 
styrelsen!  
 
 

 
MEDLEMSINFO 

 

På hemsidan finns även information ang. 

medlemskap både i Brukshundklubben 

men även Hundungdom! 

På SBK:s hemsida/mina sidor kan du 

själv kontrollera ditt medlemskap, skriva 

ut medlemsbevis, ändra adress och tel 

om så önskas. Vi vill även att du har fyllt 

i din e-postadress så att Du lätt kan nås 

av info m.m. 

hemsidahttps://www.brukshundklubben.

se/klubbar-medlemskap/mina-sidor/ 

 

http://e-post:%20sekreterare@aselebhk.se/

