
 
 

Ordf. har ordet…… 
Solen skiner och vårkänslorna 
kommer sakta men säkert. 
Årsmötet är avverkat och jag 
tackar för förtroendet att rodda 
klubben ett år till. Vi ser framåt 
med kurser och tävlingar som 
kommer framöver. Det är ju 
från maj månad klubben 
vaknar till liv igen och det blir 
full rulle på appellplanen. Vi 
startar upp vårvintern med en 
studiecirkel av Fredrik Steens 
bok ”Konsten att kommunicera 
med hundar”. Ett ämne som är 
viktigt men även svårt att 
utöva. Bra att få diskutera och 
fundera tillsammans. 
Vi har behov att skaffa ett 
bättre och större brunn och 
tänker söka bygdeavgiftsmedel 
till det. Det är litet och fylls 
snabbt, och då blir det stora 
kostnader att tömma. 

/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! 

 
 
Klubbmössa 
Nu finns det en klubbmössa att köpa 
med vårt klubbmärke och namn i 
reflex. Kostar 120 kr, betalas med 
swish 1230219493. Kontakta Barbro 
ordforande@aselebhk.se eller Lisa 
lisa.o@live.se så fixar vi en mössa till 
dig. 
 
  
  
  
  



Kurser 
Planerade kurser under våren och 
hösten: 
 
Valpkurs 
Vardagslydnad 
Nosework 
Rallylydnad 
Hoopers 
Personspår 
 
Annons kommer i Åsele-Nytt, 
Hemsidan www.aselebhk.se och på 
Facebook. 
 
 

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hundfakta 
Hundar har omkring hundra 
ansiktsuttryck, de flesta av dem 
innefattar olika rörelser med öronen. 

Hundar har använts som hjälpmedel 
vid de flesta tillslagen av droger. 

Oavsett ras eller storlek så har alla 
hundraser 42 tänder och 321 ben i 
kroppen. 

Det finns ingen annan djurart som är 
så rasmässigt skiftande som hunden. 
Idag finns det över 400 hundraser att 
välja mellan. 

Olika doftämnen i urinen talar om för 
andra hundar vilket kön, ålder och 
hälsa den har, eller om hunden som 
har lämnat spåret var glad eller arg. 

Källa:  
VOFF 600 fantastiska fakta om hundar 

 



 

Svenska Brukshundklubben byter 
Medlemssystem! 

SBK är mitt uppe i ett byta av 
medlemssystem så MINA SIDOR 
kommer att vara otillgängligt under en 
period. Nya medlemskap kan därför 
inte registreras. 
Förhoppningsvis kommer allt att vara 
klart i början på mars månad. OM du 
vill bli medlem innan systemet åter är i 
gång så kan du registrera dig via 
länken nedan: 
https://www.brukshundklubben.se/bli-
medlem/ 
 

TÄVLINGAR år 2022 
 
Klubben anordnar följande 
tävlingar och prov under år 2022: 
 
15 maj: Appell klass spår 
28 maj: Nose Work I TSM 
29 maj: Nose Work I TSM 
16 juli: Marknadsskallet 
                  Rally MKL A och B 
                  Rally NKL A och B 
17 juli: Marknadsskallet 
                  Rally FKL  A och B 
                  Rally AKL A och B 
6 aug: Nose Work 2 TSM 
7 aug: Nose Work 2 TSM 
14 aug: Appell klass spår 
27 aug: Nose Work 3 TSM 
28 aug: Nose Work 3 TSM 
 
Anmälan via SBK tävling eller 
SNWK tävling! 
 
 

ÅRSMÖTET! 
 
Den 22/2 genomfördes årets årsmöte i 
klubbstugan.  
Verksamhetsberättelse, ekonomisk 
berättelse och mål för 2022 klubbades 
igenom.  Ekonomin är som vanligt det 
stora bekymret. Månatliga utgifter som 
el, vatten och avlopp ska betalas och 
under pandemin har inkomsterna varit 
små.  Styrelsen är mycket tacksam 
över de medlemmar som prenumererar 
på Bingolotter. Det ger en liten men 
välbehövlig inkomst. 
Under år 2021 har Scherdins finance 
Group AB sponsrat klubben med att 
inte ta betalt för sina tjänster och för 
detta är styrelsen ytterst tacksam. 
Medlemsavgiften klubbades 
oförändrad, 550 kr per år och medlem. 
Av dessa 550 kr får vi behålla 100 kr. 
Förbundet tar 400 kr, distriktet 50 kr. 
När det gäller kurser och utbildningar  
beslutades om valpkurs, 
allmänlydnadskurs, rallylydnadskurs 
samt nose work kurs. Även en kurs i 
den nya sporten Hooper planeras.  
 
Under mötet föreslogs en 
tävlingslydnadskurs och den kan 
genomföras om det finns intresserade 
samt allra viktigast; instruktör att tillgå. 
På tävlingssidan planeras 2 appell spår 
tävlingar, rallylydnad under Åsele 
Marknad (Marknadsskallet) samt Nose 
Work 1,11 och 111 under året. 
 
Som avslutning lottades de julklappar 
ut som blev över från medlemsmötet. 
Sex lyckliga vinnare fick var sin 
julklapp att ta med hem. 
Klubbens ordförande Barbro tackade 
till sist Roger för att han än en gång 
ställde upp som mötesordförande och 
överräckte chokladask samt en mössa 
med klubbens märke. 
 
OBS! Efter justering kommer 
årsmötesprotokollet att läggas ut på 
hemsidan! 


