Medlemsbrev nr3-2019
Orust Brukshundklubb
www.orustbrukshundklubb.se
info@orustbrukshundklubb.se
Buavägen 216B, Henån

Medlemsmöte
Medlemsmöte: Onsdagen den 7 Augusti kl 19.00 i klubbstugan.
Medlemsmötet är kanalen mellan styrelsen och medlemmarna. Här informerar styrelsen
medlemmarna om vilka planer som smids för klubben, till vad pengarna ska användas, och om vi
hittar på något nytt. Styrelsen har på medlemsmötet möjlighet att låta medlemmarna vara med i
större beslut och att lyssna till medlemmarnas åsikter i olika frågor. Medlemmarna har möjlighet
att komma med egna idéer och input till styrelsens jobb. För att klubben ska fungera så bra som
möjligt är det viktigt att styrelsen kan jobba för medlemmarna och då behövs det att kanalen
mellan styrelsen och medlemmarna hålls öppen. Därför är det viktigt att just du kommer till
medlemsmöten då och då.
Klubben bjuder alla på gó-fika, så kom upp och ta del av vår gemensamma klubb.

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
17.30-20
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.

Tävlingar
29/6 – Agility blåbärsklass, inofficiell
27/7 – Agility blåbärsklass, inofficiell
30/9 – Lydnad Startklass, officiell
12/10 – Rallylydnad Nybörjare, officiell
26/10 – Agility klass 2, 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 (startdatum)
Löpande start hela året – Valpskola
18/6 - Gott och blandat-kurs 600:19/6 - Gott och blandat-kurs (dagtid) 600:24/6 - Agility blåbärsbana 100:26/6 - Valpträff Gratis
17/8 - Valpskola 300:v34 - Slyngelkurs 300:21/8 - Valpträff Gratis
29/8 - Specialsök/nosework 700:3/9 - Allmänlydnad 500:3/9 - Agility nybörjare 600:5/9 - Agility fortsättning 600:v36 - Fortsättningskurs grundlydnad 600:25/9 - Valpträff Gratis
Okt - Aktivering/Duktig hund 300:*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 som du kanske tycker saknas

Gott och blandat-kurs
En kurs på 6 tillfällen där vi har olika teman varje gång!
Vi kommer att ha Agility, Aktivering, Allmänlydnad, Personsök, Rallylydnad & Startklass Lydnad.
Finns 1 plats kvar på tisdagskvällarna och 1 plats kvar på onsdagsförmiddagarna.
Kostnad 600:- för 6 tillfällen...
Anmäl till kurser@orustbrukshundklubb.se
18/6 kl.18:00 & 19/6 kl.10:00

Prova-på-dag
Ta med nära & kära, grannar & släkt och kom till vår gratis Prova-På-Dag på klubben! Inget
medlemskap behövs - ALLA är varmt välkomna!
Ni kan bl.a. prova på Agility, Aktivering/Duktig Hund, Personsök, Rallylydnad, Specialsök &
Vardagslydnad!
Flera av våra sponsorer är med oss under dagen och visar vad dom har att erbjuda!
Maria Olsson Friskvårdskonsulent Hund & Massagetarapeut Hund från Uddevalla FRT HundFys
finns på plats!
Svenska Djurambulansen är på plats!
Prova gärna vår Aktiveringsbana som finns i två olika längder.
Fika går att köpa i vårt Café!

4/8 kl.11:00-14:00

Agility tematräning blåbärsbana
Med tanke på att vi har blåbärstävling den 29/6 på klubben så slänger vi in ett extra träningstillfälle
där du och din hund får chans att träna på just att ta er igenom en blåbärsbana med coachning.
Hunden behöver vara över 12 mån (för tävling i blåbärsklass behöver dock hunden vara över 15
mån) och hunden behöver kunna tunnlar och hopphinder. Vi kommer alltså
inte att lära in dessa på träningen utan hunden ska kunna dessa innan.
Anmälda till vår blåbärstävling har företräde till kursplatserna denna kväll.
Instruktör: Helena Tiderman
Måndag 24/6 kl 18.00-20.15 pris 100:Max 6 deltagare, din plats är säkrad först när du betalat in avgiften
Anmälan görs till agility@orustbrukshundklubb.se

Föreläsning x2
Vi erbjuder 2 stycken föreläsningar till hösten. Båda föreläsningarna är gratis för medlemmar så
passa på att kom upp och lyssna.

En stund med hundmedicin för dementa!
Vårdhunden Elton med matte, undersköterskan Yvonne Thor, kommer till oss måndagen den 23/9
kl.18:00 och visar vad en vårdhund kan göra! Elton motiverar, stimulerar, aktiverar - och dämpar
oro när det behövs!

Föreläsning Specialsök med Susanne Kihl
Onsdagen den 16/10 kl.19:00 kommer Susanne Kihl till Orust Brukshundklubb och pratar om
Specialsök Kong!

Ny valp i sommar?
Vi erbjuder 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
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.

