Vällingby  brukshundklubb  
Nummer 1, 2011
Ordförande Suss har ordet
Jag vill tacka alla för förtroendet att sitta ytterligare ett år
som ordförande. Styrelsen har en hel del arbete att göra
under året. Bl.a. målbeskrivning för klubben.
På årsmötet kom det upp många bra och intressanta förslag på aktiviteter vi skulle kunna göra på klubben för att
få fler medlemmar och mer aktiv klubb. Styrelsen kommer att ta upp detta på nästa möte och vi hoppas att vi
tillsammans med er medlemmar ska kunna genomföra
några av era förslag.
Har du några förslag på aktiviteter och gärna vill hjälpa
till med något på klubben, hör av dig till någon i styrelsen.
Tillsammans hoppas jag att vi kan göra VBK till en klubb
med många aktiva och där alla känner sig välkomna.

Träningstävling  Lkl  1  

VBKs styrelse 2011

  
Det planeras träningstävlingar under våren!
Alla är välkomna att deltaga, och man behöver
inte göra alla moment om man inte vill.

På årsmötet i februari valdes till
VBKs styrelse:

Info kommer på hemsidan: www.vallingbybk.se

Ordf:

Susanne Olsson

För frågor, kontakta Emma Sernstad på
0763-393837   
  

Vice ordf:

Emma Jansson

Sekr:

Linda Lauenstein

Kassör:

Malin Fahlén

Jan  Gyllensten  

Ledamot:

Barbro Filmberg

Kommer  till  Tappströmsskolans  matsal,  
Ekerö  torsdag  den  24  mars  

Ledamot:

Lars Skoog

Ledamot:

Lars Jöngren

KL  18.30-21.00  
Kostnad  100  kr  och  betalas  på  plats  
Anmälan  görs  till:  malou.wallen@telia.com  
  

,VDPDUEHWHPHGµ9lVWHURUWVNOXEEDUQDµ
Vbk, Mbk, Jbk, Stlhmbk, SoSubk

Suppleant: Jill Boholm
Suppleant: Ulf Gerhamn

Prova  på  Sök  
Vill du prova bruksgrenen sök där du utnyttjar hundens förmåga att
med hjälp av nosen leta upp en människa?
Kursdagar: 24/3 kl. 19, 26/3 kl. 10 och 2/4 kl. 10
Kostnad: 500:Förkunskapskrav: din hund ska kunna vara lös och komma på inkallning
Anmälan sker till Ullis 070 158 02 73 eller
ulrikagroenman@hotmail.com   

Kurser i vår
Agility  nybörjare:  
För  hundar  i  åldern  12  månader  och  uppåt.  God  grundlydnad  
är  önskvärd.  Kursen  startar  inte  förrän  i  slutet  av  april  
Info  om  anmälan:  kommer  att  komma  på  hemsidan.  
  
Övriga  kurser  
Gå  gärna  in  på  www.vallingbybk.se  och  titta  
  
Har  du  frågor  är  du  välkommen  att  maila  eller  ringa  till  vårt  
kansli:  
kansliet@vallingbybk.se  eller  08-739  19  88  (onsdagar  kl.12-14  
samt  måndagar  kl.  19.30-21.00)  

Efterlysning!  
  
VBKs saknar för närvarande ansvarig
för PR/Info-sektorn och stugfogdesektorn.
Som ansvarig för PR/Info gör du detta
nyhetsbrev och hjälper till med anslag
och annonsering vid övriga arrangemang.
Som stugfogde ansvarar du för underhåll av klubbstuga och appellplaner.
Är du intresserad av någon av dessa
uppgifter?
Kontakta ordförande på

Tävlingar  

19  mars:    Lydnadsklass  l  och  lll  
  
20  mars:    Lydnadsklass  ll  och  Elit  
  
9  april:  Appellklass  rapport  

ordforande@vallingbybk.se

Tävlingssektorn...  
  

GRATTIS!
Under årsmötet delades ett antal priser ut till klubbens duktiga
tävlingsekipage som visat framfötter och tassar under 2010.
Ari Ruuska och Hera vann Linas vandringspris för bästa spårhund.
Izabelle Maelan och Aquena vann Ormens vandringspris för bästa
appellhund.
VBK-jakten i Lydnad och agility vanns av Malin Fahlén och Vegas.
VBK-jakten i bruks vanns av Ari Ruuska och Hera.

  
...vill  komma  i  kontakt  med  med-
lemmar  som  kan  tänka  sig  att  
hjälpa  till  på  årets  tävlingar.    
  
Det  finns  uppgifter  för  ALLA,  allt  
från  tävlingsledare  i  elit  till  någon  
som  sopar  golvet  i  klubbstugan!  
  
Kontakta  tävlingssektorn  på    
tavling@vallingbybk.se  

Fullt  hus  på  VBK  
Tisdagen  15  februari  fylldes  klubbstugan  av  ett  
gäng  glada  hundentusiaster  redo  för  ny  kunskap.  
Vällingby  BK  tillsammans  med  Mälarö  BK  hade  bju-
dit  in  Maria  Hagström  att  föreläsa  på  temat  från  
valp  till  stjärna,  alltså  samma  tema  som  hennes  
senaste  bok.  Marias  föreläsning  var  mycket  intres-
sant  och  där  fanns  någonting  att  hämta  för  alla,  ny  
som  gammal  hundägare.  Stort  tack  till  arrangörerna  
som  gjorde  denna  afton  möjlig  och  framför  allt  ett  
stort  tack  till  Maria  för  hennes  inspirerande  ord!  Ett  
tips  till  er  som  inte  var  där  och  er  som  var  där  men  
inte  läst  boken,  läs  den!  
  
Nettan  i  cafeterian  
Hälsar  alla  välkomna  att  fika.  
Här  kan  man  köpa  kaffe,  te,  
varm  choklad,  toast,  delicato-  
kakor  mm.  
Är  det  någon  som  känner  för  
att  hjälpa  till  i  fiket  ta  då  kon-
takt  med  Nettan.  
Nu  går  det  att  köpa  fikakort.  
Du  betalar  100  kr  och  får  ett  
kort  där  du  drar  av  för  fikat  du  
köper.  Smidigt  och  lätt  för  då  
behöver  man  inte  tänka  på  att  
ha  pengar  med  sig  varje  gång  
man  går  till  klubben.  
  
mail:  cafe@vallingbybk.se  

Planvärd  

Under  våren  kommer  en  planvärd  finnas  tillgänglig  
under  öppen  träning  på  onsdagar  ca  19.00-21.00.  
Planvärden  hjälper  dig  som  är  ny  på  klubben  tillrätta  
genom  att  svara  på  frågor  och  visa  dig  runt.  För  dig  
som  kommit  en  bit  i  träningen  så  kan  planvärden  
hjälpa  till  genom  att  hålla  i  en  gemensam  platslägg-
ning.  

Hund i stugan
När du är och tränar på VBK och
vill gå in och värma dig, ta en fika
eller bara prata får din hund följa
med in.
Tänk på att du ansvarar för din
hund och ha den inte lös inomhus.

Tävlar  du  för  VBK?  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

Tävlar  du  för  VBK  och  vill  få  uppsatt  ett  
foto  av  dig  och  din  hund    på  vår  täv-
lingstavla  i  klubbstugan?  Då  är  du  väl-
kommen  lördagen  den  26  februari  kl.  
WLOONOXEEHQ9nURUGI´6XVV´  
    NRPPHUDWWYDUDGlURFKIRWD)|UDWW
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    HOOHUEOLYLWXSSIO\WWDGWLOOOlJUHNODVV
    /lJJHQODSSLRUGI|UDQGHK\OODQL  
    KDOOHQPHGQDPQKXQGWlYOLQJWHOQU  
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Till sist
2PHQKXQGYRUHOlUDUH««  
  
Om  en  hund  vore  lärare,  skulle  du  kanske  lära  dig  saker  som  dessa:  
x
När  någon  du  älskar  kommer  hem,  spring  alltid  och  möt  dem.  
x
Låt  alltid  känslan  av  frisk  luft  och  vinden  mot  ditt  ansikte  vara  
anledning  nog  för  extatisk  lycka.  
x
Bits  inte  när  det  räcker  att  morra.  
x
Låt  andra  få  veta  när  de  inkräktar  på  ditt  område.  
x
Spring,  hoppa  och  lek  en  stund  varje  dag.  
x
Ta  en  tupplur  då  och  då,  och  sträck  alltid  på  dig  innan  du  sti-
ger  upp.  
x
Njut  av  uppmärksamhet  och  var  inte  rädd  för  andra  männi-
skors  beröring.  
x
Om  det  är  varmt  ute,  pausa  ibland  och  lägg  dig  ner  på  rygg  i  
gräset.  
x
När  du  är  glad,  dansa  runt  och  skaka  på  hela  kroppen.  
x
Oavsett  hur  ofta  du  får  skäll²tjura  inte.  Spring  tillbaka  på  en  
gång  och  bli  sams  istället.  
x
Njut  av  den  enkla  glädjen  i  en  promenad.  
x
Var  lojal.  
x
Låtsas  aldrig  vara  något  du  inte  är.  
x
Om  det  du  vill  ha  ligger  nedgrävt,  gräv  tills  du  hittar  det.  
x
När  någon  har  en  dålig  dag²var  tyst.  Sätt  dig  nära  och  erbjud  
tröst  genom  att  bara  vara.  
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Det finns två sätt att leva. Det ena
är som om ingenting vore ett mirakel. Det andra är som om allting
vore ett mirakel.
(Albert Einstein)

(OBS!  bilden  har  inget  med  texten  
att  göra)  

Vår  nedre  plan  är  plogad  
för  att  vi  skall  kunna  träna  
våra  hundar.  
Men  tänk  på  att  de  kan  
frysa  om  sina  tassar  i  kylan.  

