Medlemsbrev nr4-2019
Orust Brukshundklubb
www.orustbrukshundklubb.se
info@orustbrukshundklubb.se
Buavägen 216B, Henån

Medlemsmöte
Medlemsmöte onsdag den 2 oktober kl 19.00 i klubbstugan.
Vi har en väldigt stark medlemstillväxt, vilket vi är mycket stolta och glada över! Då är det viktigt
att vi hjälps åt att fortsätta att utveckla klubben så att vi fortsätter att vara en klubb där alla
medlemmar trivs!
På medlemsmöten rapporterar styrelsen vad som är på G och det är medlemmarnas uppgift att
”styra” styrelsens jobb. Det är ju vi medlemmar, som bestämmer i klubben. Ju fler medlemmar
som delar med sig av bra tankar och idéer, desto större chans att klubben blir attraktiv för alla
hundägare.
Passa på att vara med och var aktiv med att driva vår fina klubb framåt! Naturligtvis bjuder vi på
go’-fika!
Klubben bjuder alla på gratis 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
18-20
Agilityträning (uppehåll v36-42, drar igång 24/10 innomhus)
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
4/9 – Träningstävling Lydnad Startklass, 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
27/8 - Aktivering/Better Dog 300:-*
29/8 - Specialsök/nosework 700:-*
1/9 - Fortsättningskurs valp/unghund 600:3/9 - Allmänlydnad 500:-*
3/9 - Agility nybörjare 600:-*
5/9 - Agility fortsättning 600:8/9 - Tävlingslydnad med Tina 600:18/9 - Rallylydnad 600:19/9 - Valpträff Gratis
23/9 - Föreläsning om Vårdhundar Gratis
16/10 - Föreläsning om SBK Specialsök Gratis
10/11 - Viltspår 600:Hösten 2019 - Gott och Blandat-kurs 700:*Fullsatta, endast reservplatser kvar, men anmäl gärna ditt intresse så kanske det blir möjlighet att
starta fler kurser
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 där vi har olika teman varje gång!
Här får du chans att testa på en ny hundsport vid varje tillfälle.
Det planeras en kurs på 7 tillfällen, med 7 olika hundsporter. Mer info kommer.
Anmäl ditt intresse till kurser@orustbrukshundklubb.se
Vi planerar att dra igång en sådan här kurs under hösten, håll utkik!

Träningstävling i Lydnad
Träningstävling i lydnad, startklass, på Orust BK
Onsdagen den 4/9 kl.18:00
Anmäl dig till lena@kardan4.se senast den 1/9, pris 50kr betalas på plats

Tävlingslydnadskurs
Tävlingslydnadskurs en heldag med Tina Hansson
kl 9-16 söndagen den 8/9
Kostar 600:- för plats med hund – endast 1 plats kvar!
Åhörarplats kostar 75:- och det finns flera platser kvar.
Anmäl till kurser@orustbrukshundklubb.se

Hundflåset
Vi samlas på klubbens parkering onsdagen den 11/9
Gå eller spring, med eller utan hund, en slinga på ca 2km.
Frivillig startavgift på 60:- som går oavkortat till Hundstallet,
Svenska Hundskyddsföreningen.
Kl 18.00 - Samling/anmälan
Ta sen gärna en fika i klubbstugan medan du väntar
Kl 18.30 - Start löpning
Kl 18.35 - Start promenad
Ingen föranmälan, bara kom och var med!

Hundfys!
Maria från FRT hundfys kommer till oss två gånger under hösten med spännande innehåll

Friskvård och hemmamassage
Tisdagen den 12/11
Kl 18-21 Pris med hund: 325:- Pris för åhörare: 75:Ofta när man pratar friskvård så tänker många på träning och rörelse, men det är så mycket mer.
Kom och få en inblick i vad friskvård är och hur du som hundägare kan ge Din hund de bäst
förutsättningarna. Föreläsningen riktar sig till alla hundägare oavsett vad du gör med din hund.
Hemmamassage stärker kontakten med din hund samt att du blir mer uppmärksam på hur din hund
mår. Vi kommer att gå igenom några grepp som du kan använda i förebyggande syfte.
Under kvällen kommer du även få lära dig hur du stretchar din hund efter ett hårdare träningspass.

Koordination och kroppsmedvetenhet
Tisdagen den 19/11
Kl 18-21 Pris med hund: 325:- Pris åhörare: 75:Bra kroppskontroll och förmågan att koordinera sina
rörelser är jätteviktigt för våra hundar. Att stärka de små
stabiliserande musklerna samt din hunds kroppskontroll
är ett bra sätt att förebygga skador. Vi kommer att varva teori och praktik. Vi börjar med teori och
sedan kommer du att få göra roliga övningar tillsammans med din hund. Övningarna kommer att
vara på balansprodukter, saker som alla har hemma samt övningar att kunna dra nytta av på
promenaden.
Begränsat antal platser - först till kvarn!

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!

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.
Kom ihåg att gå med i klubbens grupp på Facebook för att ta del av och dela information snabbare.
'Orust Brukshundklubb'

