
NOSE WORK
Januari:   Utbildningsdag “Hur kan vi som förare 
y/tterligare höja hundens intresse för dofter” 
Avgift 150 kr

18/1  Inoff Clear Round NW1 på fm/NW2 på em

15/2  Inoff Clear round NW3

28/3  Doftprov för alla klasser

25-26/4  Gagnä-Flo-Nosen Officiell tävling I Dala 
Floda. Lörd: NW1 TSM  Sönd: NW2 TSM

17-18/10 Dala-Nosen  Officiell tävling I Rättvik

Info och anmälan till Tina Björnberg 

nosework@g-fbk.se

ÅRSMÖTE
i klubbstugan 

torsdagen den 20 februari 2020
kl 19.00

Utdelning av pris till Årets hundar,
utlottning av ett års medlemskap samt 

andra fina saker.
Vi bjuder på smörgåstårta!
Anmälan senast 13/2-2020

(för de som vill ha smörgåstårta)
till Lena Andersson 

lena_bisse@hotmail.com 
 073-6387131

mailto:lena_bisse@hotmail.com


Årets hund 2019
Glöm inte att skicka in dina resultat för 
Årets GFBK-ekipage
Årets Brukshund
Årets Lydnadshund
Årets Agilityhund
Årets Rallylydnadshund
Årets Utställningshund
Årets Nose Workhund

Statuter finns att läsa på hemsidan 
Priser kommer att delas ut på Årsmötet!

Resultat för GFBK-ekipage/ 
bruks/lydnad/utställning skickas till Lena
Andersson lena_bisse@hotmail.com
Resultat för agility och rallylydnad
Skickas till Lena Dyrsmeds
lenadyrsmeds@hotmail.com
Resultat för Nose work skickas till Tina 
Björnberg nosework@g-fbk.se 

Tävla på klubbens 
tävlingar eller kanske 
hjälpa till? 
Eller både och?

Info om agilitytävlingar finns på
agilitydata.se   och övriga 
tävlingar finns på  sbktavling.se

Vill du hjälpa till så hör av dig 
till oss på klubben på mailen
info@g-fbk.se

Nya styrelse-
medlemmar

Valberedningen  behöver DIN 
hjälp. Har du förslag på någon 
som du tycker skulle passa att 
jobba i styrelsen eller kanske själv
är intresserad av att göra en 
insats.
Hör av dig till Valberedningen.
 
Monika Berglöf är sammankallande
Kontakta henne på 
monika_101@hotmail.com  eller tel 073-
6124729Har du önskemål om någon

föreläsning eller annan aktivitet
vi ska ordna på klubben?

Hör av dig till oss i styrelsen!
Du kan maila till info@g-fbk.se eller 
kolla hemsidan för kontaktuppgifter till
någon av oss

Rallylydnadsskrivare
Utbildning kommer att hållas av
distriktet  I början av året. Är du
intresserad av att utbilda dig så

kontakta Lena Dyrsmeds
lenadyrsmeds@hotmail.com eller
distriktet . Gärna snarast möjligt!

mailto:lenadyrsmeds@hotmail.com
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Tävlar du med din hund?

I klubbstugan vill vi sa� tta upp bilder pa�  alla ta� vlingsekipage (och 

naturligtvis pa�  hemsidan). Under va� ren kommer vi att ha tillfa� llen

pa�  klubben fo� r att fota dig och din hund. Ha� ll koll pa�  hemsidan och

facebook na� r det blir tillfa� llen! Naturligtvis kan du skicka en bild

som du tagit sja� lv till info@g-fbk.se 

Nyckeln till klubbstugan
Finns i skåpet med kodlås på altan
Kontakta Linda för info om kod
info@g-fbk.se 

Nyckeln till toaletten
Finns i förslagslådan på altan. 

Har du några förslag på 
ändringar/förbättringar kan du lägga 
dem i samma låda!

Massutskick med info

Klubben skickar ibland ut massutskick med 
info till alla medlemmar som vi har 
mailadress till. Det står då GFBK först som
avsändare. Har du aldrig fått något sådant 
utskick så har vi inte din adress. Meddela 
då din mailadress till  info@g-fbk.se 
så att du kommer med på utskickslistan

Håll koll på vad som händer!

På vår facebooksida och vår
hemsida  g-fbk.se informerar

vi om vad som händer på
klubben

Hemsidans adress:
www.g-fbk.se 
Mail till klubben:
info@g-fbk.se 

mailto:info@g-fbk.se
mailto:info@g-fbk.se
mailto:info@g-fbk.se


Gott Nytt År

     

Rallylydnadshelg
27-28 juni kommer Linda Jönsson

från Skåne upp till oss ! 
Linda har tillsammans med sina

bearded collie tävlat
framgångsrikt I både lydnad,

rallylydnad och freestyle. 
Anmälan och information:

Anneli Lindh
anneli_lindh@hotmail.com 

Agility/Rally/Lydnad/Bruks
tävlingar 2020

     11/2   Rallylydnad  N x2 Kväll (Insjön)
     10/3   Rallylydnad  F/Ax2 Kväll  (Insjön)
     7/4     Rallylydnad  Mx2  Kväll  (Insjön)
     18-19/4 Eventuellt Agility 
     1/5     Rallylydnad Alla klasser
     16/5   Agility alla klasser
    24/6   Lydnad  Start, kl 1  (kväll)
    25-26/7  Agility alla klasser
    18/8   Rallylydnad Fx2  Kväll
    19/8   Agility Ag 1 x 2  Kväll
    25/8   Rallylydnad Ax2 Kväll
    26/8   Agility  Hopp 1 x 2  Kväll
    7/9     Rallylydnad KM  Kväll
    16/9   Agility KM  Kväll
    19/9   Lydnad  Start, kl 1 fm samt em
    20/9   Bruks Sök Högre/Lägre/Elit
    Okt/nov Ev rallylydnadstävling (ej klart)
      
Mer info om Bruks/lydnad och rally finns på 
sbktavling.se 
Info om agilitytävlingar finns på agilitydata.se

Vinterträning
I Djura hundhall

Varje onsdag kl 19-21 
fr o m 1/1 och till slutet av mars

Lydnad/agility/rally
Kostnaden är  200 kr/person  för hela

perioden som sätts  in på klubbens 
bg  5933-2841

Märk betalningen med 
“Träning Djura”

Kontaktperson: Marie Hjort
maaariie_@hotmail.com 
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