Medlemsbrev nr2-2019
Orust Brukshundklubb
www.orustbrukshundklubb.se
info@orustbrukshundklubb.se
Buavägen 216B, Henån

Medlemsmöte
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
12-14
Agilityträning
Söndagar
17-20
Ungdomsträffar för dig 7-25 år, men äldre är också välkomna
Dessa träningar är öppna och gratis för alla medlemmar. Det är ingen som är instruktör vid dessa
tillfällen utan vi träffas och hjälper varandra. 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.

Städ- och pysseldag
Lördag den 13 April kl 10.00 ses vi på klubben för att välkomna våren.
Ta då med dig din familj och vänner, din hund och kanske en kratta,
trimmer, sekatör och annat som kan komma till nytta. Klubben bjuder på
korv och bröd och vi hoppas att vi får fint väder så vi kan grilla dessa ute.
Vi brukar ha en härlig stund tillsammans på dessa dagar med glädje och
gemenskap, så kom och var med.

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 torsdagen den 9/5 med ett födelsedagskalas på klubben.
Klubben bjuder på tårta och kaffe/saft.
Det kommer bli uppvisningar av Bruks, Agility, Duktig Hund, Freestyle, Rallylydnad och
Specialsök.
Det blir också invigning av vår uppdaterade aktiveringsbana!
ALLA är varmt välkomna!

Retriever - träningsgrupp
Är du intresserad av retrieverträning på klubben?
Vid intresse bildar vi en träningsgrupp, där vi tränar grunder som stadga,
”skogsfot”, avlämningar, signaler och apportering av dummies med sikte på
Working test.
Anmälan och frågor till Ingela Dahlstedt
ingela.dahlstedt@telia.com eller 070-6651566

Tävlingar
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 vill ingå i vårt goa funktionärsgäng och på köpet lära sig mer om
hund 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
25/3 - Agility Förberedande* 400:27/3 - Valpträff Gratis
31/3 - Temadag Lydnad med Jennifer A.* 400:1/4 - Allmänlydnad* 600:3/4 - Allmänlydnad dagtid 600:7/4 - Viltspår med Erika O & Emil A 800:10/4 - Bäst Var Dag! 100:16/4 - Föreläsning med Pia Myrseth 75:17/4 - Rallylydnad 600:17/4 - Valpträff Gratis
23/4 - Agility Nybörjare 600:25/4 - Slyngelkurs 600:-

29/4 - Agility Fortsättning 600:29/4 - Valpkurs 600:22/5 - Bäst Var Dag! 100:29/5 - Valpträff Gratis
11/6 - Tävlingslydnad med Jessica Johansson 2.500:-/700:26/6 - Valpträff Gratis
21/8 - Valpträff Gratis
25/9 - Valpträff Gratis
*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
Utbildningskommittén har mycket att presentera denna vår här kommer massa spännande kurser
och föreläsningar att välja bland:

Hundens språk och beteende – Föreläsning med Pia Myrseth
Det är viktigt att vi hundägare har en kunskap om vilka känslor och behov som styr hunden i olika
situationer. Efter många års arbete med hundar och deras beteende som kan tolkas som problem
har Pia utvecklat ett sätt att tolka och förstå dem.
Denna kvällen gör vi en djupdykning i hundens språk och signaler som den använder för att
kommunicera med andra hundar, djur och människor. Vi tittar även på vilka språksvårigheter de
kan ha. Lugnande beteenden, rädda och aggressiva signaler
och deras betydelse.
Pia Myrseth jobbar på Hundens Hus - hundpsykolog och
coach med många års erfarenheter av hundens beteende och
träning. Du får såklart möjlighet att ställa frågor under kvällen.
Pia kommer till oss tisdagen den 16/4 kl.18:30 - 21:00.
Anmälan på lena@kardan4.se Begränsat antal platser!
Kostnad 75:- för medlemmar, 200:- för icke medlemmar.
Betalas på plats.

Tävlingslydnadskurs - Jessica Johansson från Game On Puppy
Den 11 + 12 juni kl.09:00-16:00 kommer Jessica Johansson - Game on Puppy - till Orust
Brukshundklubb och håller kurs! Jessica anpassar träningen efter var just du och din hund
befinner er.
Kostnad med hund: 2.500:-/ekipage för båda dagarna (max 8 platser)
Kostnad som åhörare: 700:-/person för båda dagarna.
Lunch medtages av kursdeltagarna själva, enklare fika finns på plats.
Anmäl till: lena@kardan4.se
Anmälan är bindande!

Prova-På-Dag med Viltspår
Viltspår är ett fantastiskt roligt sätt att aktivera din hund. Under denna dagen går vi igenom
grunderna som behövs för att träna viltspår med din hund. Vi lär oss lägga spår med olika
svårigheter, går igenom upptag, vinklar, återgång, mm.
Inga förkunskaper behövs.
Kursledare: Erika Olofsson & Emil Amundsen
Datum: Söndagen den 7 april kl. 10:00 - 16:00
Plats: Klubbstugan, Orust Brukshundklubb
Kostnad: 600:- för medlemmar i OBK
Deltagarna tar med sig egen lunch.
Kaffe, kaka & choklad finns att köpa i caféet.
Begränsat antal platser! Just nu endast 1 plats kvar så
skynda att anmäl! kurser@orustbrukshundklubb.se

Rallylydnad
Här har vi glädjen och samarbetet i fokus och man tränar var och när som helst!
Kursens mål är att du och din hund skall kunna samarbeta vid skyltar/moment i en bana och ha
glädjen i fokus. Vi går igenom alla skyltar i nybörjarklassen och fortsättningsklassen och tränar i
små grupper där vi hjälper varandra på individnivå. Vid varje
kurstillfälle diskuteras olika problemställningar angående övningar
hemma och på kursen.
Start onsdagen den 17/4 kl.18:30, kursen är 6 tillfällen
Instruktör Lotta Eriksson
Frågor & anmälan - kurser@orustbrukshundklubb.se
Uppge förarens namn, adress och mobilnummer samt hundens namn,
ras, kön och ålder

Ny valp i vår?
Nu erbjuder vi GRATIS valpträffar för alla medlemmar!
Vem är valpen?
Hur ska jag göra när…?
Ett gott valpliv…
Ha roligt ihop!
Goda vanor!
Efter en träff har du förtur till nästa valpskola som startar
regelbundet.
Anmäl till kurser@orustbrukshundklubb.se eller till
Ingela Dahlstedt tel. 0706 65 15 66.
Max 6 deltagande valpar per träff. Vid fler anmälningar ordnar vi fler träffar.
Ålder från 8 veckor (vaccinerade vid leverans) till 7 månader.
Vi träffas onsdagar kl:18:00
27/3, 17/4, 29/5, 26/6, 21/8, 25/9

Styrelsen – styrelsen@orustbrukshundklubb.se
Ordförande
Anders Dahlstedt (tel 070-675 15 66)
Vice Ordförande
Lena Ringholm
Sekreterare
Helena Tiderman
Kassör
Gun Rodin
Ledamot
Eva Rasmusson
Ledamot
Jeanette Carlsson
Ledamot
Lotta Eriksson
Suppleant
Emilia Malmberg
Suppleant
Ing-Marie Borg
Vet du någon som du tycker ska vara med i styrelsen? Hör då av dig till:
Valberedning
Agneta Brättemark – 076-1180007
Maila till info@orustbrukshundklubb.se om du har något som du vill dela med dig av till alla våra
medlemmar.

