
 

 

 

Ordf. har ordet…… 

Sommar där ute och äntligen 

har vi aktivitet på klubben. 

Bästa tiden på året är när man 

kan få jobba med hunden både i 

skog och på appellplanen. På 

klubben har vi haft flera kurser 

som vardagslydnad, valpkurs, 

rallylydnadskurs och 

personspårkurs. En Nosework 

tävling har vi haft i två dagar. 

Framför oss nu närmast är det 

Marknadsskallet med 

Rallylydnadstävling i två 

dagar. Vi kommer även delta på 

Marknadsinvigningen. 

Under hösten kommer vi 

anordna Öppet Hus och sen har 

vi Nosework tävling i två dagar 

samt Appelltävling spår.  

Finns möjlighet att anmäla sig 

till Rallylydnadskurs för den 

som är intresserad. Startar i 

mitten av augusti.  Kom gärna 

och titta på 

Rallylydnadstävlingen och ta en 

fika! 

/Barbro, ordf.                          

 

 

 

 

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! 

 
 
 

 
 
 

 
 
Under augusti och september 
anordnar vi Öppet Hus 
onsdagar kl 18-20. Då finns 
en stugvärd där som ordnar 
fika som du kan köpa. Bara 
att komma dit och umgås 
med andra hundnördar. Vill 
du ha hjälp med något är det 
bara att fråga. 
 



       

 

 

 

Vi har avslutat några kurser som 

Vardagslydnad med 10 st 

deltagare och Anette som 

instruktör. 

Valpkurs med 6 st deltagare och 

Barbro som instruktör. 

Rallylydnadskurs med 4 st 

deltagare och Jeanette som 

instruktör. 

Personspår med 3 st deltagare och 

Malin som instruktör. Kursen 

pågår just nu. 

 

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

Rallylydnadskurs planeras i 

mitten av augusti och 

Vardagslydnadskurs 

Anmälan till; 

ordforande@aselebhk.se 

 

Medlemmars resultat 

 

Många medlemmar är ute och tävlar 

med sina hundar i lydnad, nosework 

och rallylydnad, vilket är jättekul! Det 

sätter Åsele BHK på kartan och ger bra 

reklam för oss.  

 

 

 

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. 
 

 
 

 

Åsele Brukshundklubb har fått 

förfrågan från Kultur & Fritid om 

vi vill delta i Marknadsinvigningen 

med hundar. Detta med 

anledning av att Åsele är 

hundtätaste kommunen i Sverige. 

I hela kommunen (med Fredrika) 

har vi ca 900 hundar.  

Torsdag den 14 juli kl 17.30 

samlas alla som vill, med hund, 

på övre torget vid kommunhuset, 

för att gå in på 

Hembygdsområdet. Alla 

medlemmar är välkomna! 

mailto:ordforande@aselebhk.se
mailto:lisa.o@live.se


 
Tävlingssektorn 

 
Äntligen har tävlingsverksamheten fått 

komma igång efter 2 år av 

pandemirestriktioner. 
Tyvärr fick vi ställa in vårt Appell spår i 

maj på grund av för få anmälda. 

 

Vi gör ett nytt försök den 14 augusti så 

passa på ni som vill och kan! Det är ju 

en fördel att få tävla på hemmaplan 

eller hur?  

 

Tyvärr ser vi att deltagarantalet på 

distriktets prov och tävlingar sjunker i 

oroande takt och många anser att 

detta beror på de ökade bensin- och 

dieselpriserna. För oss i inlandet som 

har långa avstånd, små klubbar med få 

tävlande är det extra kännbart. Vi är 

beroende av tävlande från andra 

distrikt men förstår också  mångas 

problem med kostnaden.  

 

Ett stort problem är också 

funktionärsbristen.  

Distriktet kommer i höst att starta upp 

både domar-och 

tävlingsledarutbildningar och har Du 

det minsta intresse av att utbilda dig så 

hör av dig till utbildningsansvarige : 

ordforande@aselebhk.se 

Vi har just nu en medlem som snart är 

auktoriserad som rallylydnadskrivare 

och som har utbildat sig under våren 

men fler behövs!  

Du är så välkommen att utbilda dig och 

arbeta i vår klubb! 

 

 

Info till Er som ska tävla 

 

Efter införandet av det nya 

medlemssystemet Membersite skickas 

inga medlemskort ut från SBK:s kansli. 

För att kunna bevisa att du är medlem i 

lokalklubb kan du göra på följande sätt: 

Logga in på Membersite och klicka 

på Mina fakturor 

Under Mina fakturor syns klubb, 
start- och slutdatum för perioden som 
Du betalat, se skärmdump. 

Det är också godkänt att Du visar en 
skärmdump eller utskrift av ditt 
aktuella medlemskap. 

 

 

 

Nu väntar Marknadsskallet med 

tävlande från när och fjärran. 

Vi hejar på alla våra klubbekipage och 

önskar samtliga lycka till! 

 

Hälsningar Ulla 

sekreterare@aselebhk.se 

 
 

 

 

 


