
ORDFÖRANDE HAR ORDET

Nu är snön i det närmaste borta och jag börjar 
hoppas att våren är på väg och med den lusten att 
träna utomhus igen. Visserligen kan jag inte tycka 
att den gångna vintern varit varken lång eller tung, 
men jag har hunnit bli lite bekväm. Det började 
med att vi försåg kursrummet på klubben med en 
matta och speglar, det är inte så stort men funger-
ar alldeles utmärkt. Därefter har det blivit ganska 
många timmar inomhusträning i vinter, både på 
klubben och i olika inomhushallar. Men nu längtar 
vi ut. Träning och därefter en välförtjänt fika på 
verandan i solen. Förhoppningsvis med massor av 
såväl äldre som nyare medlemmar.

Ses på klubben!
Susan Hanserkers, ordförande 

Vällingby Brukshundklubb
Medlemsblad nr 1/2015

Välkomna till vårens medlemsmöte onsdagen den 6:e maj kl 19.30.

Passa på att ta upp frågor, få lite info och fika med andra klubbmedlemmar. Förslag till da-
gordning kommer att finnas i klubbstugan och på hemsidan en vecka för mötesdatumen.

KALLELSE

För aktuell information, håll utkik på hemsidan, www.vallingbybk.se
Du hittar oss även på Facebook: facebook.com/vallingbybk

ÖPPEN TRÄNING

I maj ska vi ha en städdag på klubben. 
Alla medlemmar är mer än välkomna att hjälpa till och efteråt bjuds det på lunch!

VÅRSTÄDNING 23.05.2015 kl.10:00

MEDLEMSMÖTE
06.05.2015

kl 19.30
i klubbstugan

VIKTIGA MÖTESDATUM
Höstens medlemsmöte

04.11.2015
kl 19.30

i klubbstugan

Årsmötet
17.02.2016

kl 19.30
i klubbstugan

Öppen träning på onsdagskvällar, från ca kl 18:00. Du är välkommen att träna ihop med 
andra medlemmar oberoende träningsgenre eller nivå!  ”Fiket” är öppet under kvällen.  

Tränar du agility? Glöm inte att alla hinder måste plockas undan efter träning! 

SKRUVAD LYDNADSTÄVLING 10.12.2014 
I december arrangerades en ”skruvad lydnadstävling” och loppis på klubben till förmån 
för Musikhjälpen för att stoppa HIV. 20 ekipage från Vällingby, Mälarö och Järfälla BK 
deltog. Kvällen bjöd på många skratt då tävlingsmomenten utfördes på ”tillskruvat” 
sätt, som t.ex. fjärrdirigering med förbundna ögon, läggande under gång med förare 
som bar en låda på huvudet. Vinnare blev  hemmaklubbens Åke Ploghammar med Yrax.

Prisbordet var nog det största vi 
har haft! Alla som hade tävlat eller 
köpt någon typ av biljett fick vara 
med i lotteriet och ingen gick hem 
tomhänt. Stort tack till Arken Zoo i 
Vinsta, XL-Zoo i Barkarby, biodlare 
Jan-Erik Jansson, Studiefrämjan-
det och Intersilvi som sponsrade 
med priser!

 “VBK’s bästa lydnadsekipage” Kvällens 
vinnare! Grattis Åke Ploghammar och Yrax! 

Här nedan ser ni kvällens “master 
minds” - Emma Jansson & Malin 
Fahlén! Tack för att ni ställde till 
med detta roliga arrangemang! 



Stort tack till XL Zoo Barkarby som 
sponsrar klubben med priser till våra 

tävlingar!

RESULTAT VBK-JAKTEN & VANDRINGSPRISER 2014

DU SOM TÄVLAR, 
kom ihåg att fylla i dina resultat i pärmen för VBK-jakten! 
Priser delas ut vid nästa årsmöte 17 februari 2016.

TÄVLINGAR 2015

VBK-JAKTEN LYDNAD:

1. CHRISTEL PERJONS & KLARA
2. TINA WRITLER & ZELDA
3. SUSANNA LUNDIN & INZIE

VBK-JAKTEN BRUKS:

1. ARI RUUSKA & HERA
2. MALIN FAHLÉN & VEGAS
3. IRMA GRAHN & DUKKE

ORMENS VANDRINGSPRIS TILL BÄSTA APPELL-
HUND:
IRMA GRAHN & DUKKE

BLITZ VANDRINGSPRIS TILL BÄSTA SPÅRHUND:
Ari Ruuska & Hera

STENENS VANDRINGSPRIS TILL BÄSTA LYDNADS- 
HUND:
TINA WRITLER & ZELDA (på bild till höger)

28/3 Lydnad klass 1-2  
12/4 Lägre-Elit klass Sök 
7/5  Lydnad klass 3-Elit

VÅREN
20/8 Lydnad klass 1-2
13/9 Lägre klass Spår

HÖSTEN

Vi samarbetar med Studiefrämjadet!

ÅRETS MEDLEMMAR 2014
När VBK:s f.d. revisor, Åke Frohm, för några år sedan avslutade sitt uppdrag, skänkte han 
pengar för att andvändas till stipendium. Vid varje årsmöte under fem år skulle en “gam-
mal” och en ny medlem premieras. Tilltänkta personer ska på något sätt ha gjort något 
bra för klubben. Då VBK har många medlemmar som gör fantastiska insatser är valet 
alltid lika svårt. I år utsåg styrelsen Ulrika Grönman (“gammal” medlem) och Elisabeth 
Kym med familj (ny medlem)till värdiga pristagare.

NY MEDLEM“GAMMAL” MEDLEM

ELISABETH KYM & BADGERULRIKA GRÖNMAN & LIST


