Medlemsbrev nr1-2019
Orust Brukshundklubb
www.orustbrukshundklubb.se
info@orustbrukshundklubb.se
Buavägen 216B, Henån

Årsmöte och Medlemsmöte
Årsmöte: Onsdagen den 13 februari kl 19.00 i klubbstugan.
Medlemsmöte: Onsdagen den 3 April kl 19.00 i klubbstugan.
Kom och träffa andra medlemmar, få insyn i vad som händer på klubben och ta din chans att
påverka. Klubben bjuder på fika.

Aktuella träningstider
Måndagar
10-12
Allmän träning
Tisdagar
18-20
Skyddsträning
Onsdagar
17-18
Rallylydnadsträning
Onsdagar
18-20
Öppet hus - allmän träning, caféet öppet
Torsdagar
10-12
Agility öppen träning
Söndagar
17-20
Ungdomsträffar för dig 7-25 år, men äldre är också välkomna
Dessa träningar är öppna och gratis för alla medlemmar och man behöver inte anmäla sig, det är
bara att komma. Det är ingen som håller i träningen utan vi träffas och hjälper varandra så gott vi
kan. På vinterhalvåret är vi i Buahallen och på sommarhalvåret är vi på våra utomhusplaner.
Välkommen att använda våra utomhusplaner när som helst för egen träning, även utöver dessa tider.

Tävlingar
26/1 – Träningstävling Lydnad Startklass, inoff
4/2 – Lydnad Startklass, officiell
4/3 – Lydnad Startklass, officiell
9/3 – Agilitytävling klass 1 agility och hopp, officiell
23/3 – Rallylydnad Nybörjare, officiell
30/3 – Spår Apellklass, officiell
6/4 – Lydnad Klass 1, 2, 3, officiell
30/9 – Lydnad Startklass, officiell
12/10 – Rallylydnad Nybörjare, officiell
28/10 – Lydnad Startklass, offciell
30/11 – Lydnad klass 1, 2, 3, officiell
Vi behöver alltid funktionärer på våra tävlingar, allt från att skriva till att stå i köket eller bära koner.
Så finns det en vänlig själ som kan tänka sig att hjälpa till och på köpet lära sig mer så hör av dig.
Man behöver inte ha någon särskild förkunskap för att kunna hjälpa till. Man lär sig däremot
mycket av att hjälpa till på tävling och det är väldigt kul att få se alla duktiga ekipage på banan.

Utbildning
Löpande start hela året – Valpskola
9/1 – Aktivering/Better Dog Nybörjare*
20/1 – Tävlingslydnad med Jennifer*
27/2 – Aktivering/Better Dog Fortsättning*
2/3 – Tävlingslydnad med Jennifer*
20/3 – Rallylydnad
25/3 – Agility Förberedande
28/3 – Nosework
31/3 – Tävlingslydnad med Jennifer
1 /4 – Allmänlydnad*
23/4 – Agility Nybörjare
29/4 – Agility Fortsättning
*Fullsatta, endast reservplatser kvar
Vill du vara med på någon kurs så maila in din anmälan till kurser@orustbrukshundklubb.se och
skriv vilken kurs du vill gå, ditt namn, personnr, tel, hundens namn, ras, ålder och kön.
Du kan även anmäla intresse eller önska någon kurs

Jubileumskommittén
Förra året fyllde Svenska Brukshundklubben (som är vår centralorganisation) 100 år och det firade
vi med flera roliga och uppskattade aktiviteter. I år fyller Orust Brukshundklubb 25 år så nu
fortsätter vi firandet med flera roligheter även i år. Håll utkik i vår Facebookgrupp, i kalendern
som du hittar på hemsidan och såklart i nästa medlemsutskick efter aktuella datum för våra olika
aktiviteter.
Vi börjar årets födelsedagsfirande onsdagen den 24/4 med ett födelsedagskalas på klubben.
Klubben bjuder på tårta och kaffe/saft, mer information kommer.

Hus och Mark-kommité
Vi är ett väldigt gott gäng som arbetar med att driva klubben på olika
sätt och det är väldigt roligt, men ju fler man är desto lättare och
roligare är det. Vi skulle gärna vilja utöka vår Hus och Markkommité med fler personer som kan ta lite ansvar för att hålla lite
koll på klubbens stuga och områden och uppmärksamma vad som
behöver åtgärdas eller vad som kan utvecklas och förbättras.
Det betyder inte att det måste vara du som utför dessa åtgärder, men
du kan vara med och observera vad som behöver göras, meddela
styrelsen och samordna så att det blir gjort.
Är du intresserad av att hjälpa till eller vet någon som kan tänkas
passa till detta uppdrag så meddela gärna styrelsen@orustbrukshundklubb.se

Styrelsen – styrelsen@orustbrukshundklubb.se
Ordförande
Anders Dahlstedt (tel 070-675 15 66)
Vice Ordförande
Lena Ringholm
Sekreterare
Angela Högberg
Kassör
Gun Rodin
Ledamot
Inga-Maj Sjöström
Ledamot
Helena Tiderman
Ledamot
Emilia Malmberg
Suppleant
Vakant
Suppleant
Richard Dahl
Vet du någon som du tycker ska vara med i styrelsen? Hör då av dig till:
Valberedning
Agneta Brättemark – 076-1180007
Eva Rasmusson – 073-0524611
Ulrika Söderlund – 070-7206670
Nästa manusstopp är 15 april, maila till info@orustbrukshundklubb.se om du har något som du vill
dela med dig av till alla våra medlemmar.

