
 
 

Ordf. har ordet…… 
Äntligen börjar det lätta med 
sociala träffar, allt fler är 
vaccinerade. Aktiviteterna på 
klubben byter av varandra. Vi 
har redan avklarat valpkurs, 
vardagslydnads kurs, halva 
kursen personspår och 
träningshelg Nosework.  
Vi har haft årsmöte där jag får 
tacka för förtroendet som 
ordförande ett år till. 
Robotgräsklipparna Owe och 
Svante gör ett kanonjobb med 
appellplanen, ser ut som en 
golfbana.  
Framför oss nu har vi flera 
tävlingar och rallylydnadskurs. 
Ev en valpkurs med. 
Vi har haft en städdag på 
klubben där flera medlemmar 
kom och hjälpte till. Blev en 
mycket trevlig dag! 
Nu blickar vi framåt med vår 
första Rallylydnadstävling i 
dagarna två med ca 80 starter. 
Det känns jättespännande för 
oss och jätteroligt. Vi har klubb-
medlemmar som tävlar, Heja er! 
/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! 

 
 

      Jätteviktigt nu när värmen  
      äntligen kommit!!!       

 
 

 

 

 



Avslutade Kurser 
Valpkurs med 5 deltagare är avslutad. 
Vi har tränat kontakt, följsamhet, 
inkallning, utmaningar, sitt, ligg, stanna 
kvar, passivitet, spår, lekapportering 
mm. Alla valpar var jätteduktiga med 
sina ägare. De hade fullt fokus på 
matte. Det var 4 olika raser. Önskar er 
alla lycka till med er vovve! 
/Barbro 
 
Vardagslydnads kurs 
Kursen hade 10 deltagare med härliga 
hundar i olika raser. Under kursen lade 
vi mest fokus på kontakt, start och slut, 
fokus, samarbete och hundmöten. Alla 
var jätteduktiga. Önskar er lycka till 
mer er vovve! /Eva 
 
Hoopers 
Hoopers i Sverige är idag en 
aktiveringsform för alla sorters hundar 
och människor, både gamla och unga, 
men kan i en nära framtid även bli en 
hundsport med officiella tävlingar. Den 
använder sk hoops, tunnor och tunnlar. 
I en hoopsbana får det inte ingå hopp 
eller skarpa svängar. Syftet är att du 
som förare ska lära dej att dirigera 
hunden genom hoops och tunnlar samt 
runt tunnorna. I hoopers tränar man 
fjärrdirigering. Tunnan används för att 
ändra riktning i banan, men hoops som 
placerats i en vid cirkel räknas inte som 
en ändring i riktning. Hunden riktning 
genom en tunnel är alltid rak, dvs. 
tunneln får inte vara böjd. En tunnel 
ska ha en diameter på 80 cm och en 
längd på 100 cm. 
 
 

 

Robotgräsklippare 
Klubben sökte Bygdeavgiftsmedel för 
två st robotgräsklippare till vår 
appellplan och blev beviljade bidrag. 
Det har tagit ca 3,5 h att klippa med 
gräsklippartraktorn och det har behövts 
minst 2 ggr/vecka. Sen har den strulat 
och reparerats ngr gånger och är i 
behov med det igen, så detta blev 
perfekt för klubben. Vi har döpt dem till 
Owe och Svante för att det är 
klubbmedlemmar som haft väldigt stor 
betydelse för vår klubb under många 
många år. Tyvärr finns inte Owe med 
oss längre. 
Klipparna är parkerade varje kväll 
mellan kl 17.30-21.00 så då kan man 
vara på planen och träna hund utan att 
bli påkörd eller jagad. Vid annan tid 
måste man höra av sig till 
ordforande@aselebhk.se för att få dem 
parkerade. 
Vi är otroligt glada för denna 
investering och tackar Axbergs Maskin 
& Vapen för installation och bra service. 
 
 
Medlemmars tävlingar 
Vi har några medlemmar som åker iväg 
och tävlar i bl a Nosework och 
Rallylydnad. Det är jätteroligt att ni gör 
det och på det viset visar upp Åsele 
BHK. Även om man tävlar med ett 
annat medlemskap så representerar 
man Åsele i alla fall. Stort grattis till alla 
där ute som tävlar! 
Ni får gärna skicka in resultat till 
ordforande@aselebhk.se så vi kan 
skriva om det i Info-bladet. 
 
 
 



 
Öppet Hus 
Under augusti och september månad 
har vi Öppet Hus varje onsdag kl 18-20 
Då är det bara att komma till klubben 
med vovven och träna med andra eller 
bara träffas och snacka hund. Det 
kommer finnas en ansvarig som låser 
upp stugan och fixar fika att köpa. 
Den första onsdagen 4/8 kommer Eva 
att visa den nya hundsporten Hooper. 
Om det visar sig att intresse finns att 
lära sig mer om den, kommer vi köra 
en kurs under hösten. 
Hoppas vi ses! 

Höstens kurser 
Rallylydnads kurs Helgkurs 28-29 aug, 
finns någon plats kvar. Hund ca 1 år. 
Valpkurs fr 13 v, vaccinerade. 
Hooper kurs om intresse finns. 
Anmälan till : ordforande@aselebhk.se  
 
Rallylydnad 
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17 juli: Rallylydnad 
Nybörjarklass A och B 
Mästarklass A och B Start kl.09.00 
 
18 juli: Rallylydnad 
Fortsättningsklass A och B 
Avancerad klass A och B Start kl. 09.00 
 
Välkomna som publik till klubbens 
första officiella Rallylydnadstävlingar! 
Naturligtvis bär tävlingen fortfarande 
det anrika namnet MARKNADSSKALLET! 
 
1 augusti: Doftprov 1 och 2 
Anmälan via SNWK tävling! 

7 augusti: Appellklass spår 
Anmälan via SBK tävling senast 17/7 
 
21 augusti: Nose Work 2 
Anmälan via SNWK tävling. 
22 augusti: Nose Work 3 
Anmälan via SNWK tävling. 

19 september: Nose Work 1 
Anmälan via SNWK tävling. 

 

SBK:s förtjänsttecken utdelas i tre 
valörer: brons, silver och guld. 
Tecknet tilldelas funktionär eller annan 
person som på ett förtjänstfullt sätt 
medverkat till att Brukshundklubbens 
verksamhet gagnats. Det är lokalklubbens 
styrelse som ansöker och i år har styrelsen 
velat belöna två trogna medlemmar som 
under många år ställt upp som kursledare 
vid klubbens kurser: Silver till JEANETTE 
OLOFSSON OCH brons till ANNETTE 
AHLKVIST. GRATTIS till er båda! 
 


