Medlemsbrev nr5-2019
Orust Brukshundklubb
www.orustbrukshundklubb.se
info@orustbrukshundklubb.se
Buavägen 216B, Henån

Medlemsmöte
Medlemsmöte onsdag den 4 december kl 18.00 i klubbstugan.
Det här medlemsmötet är lite speciellt, vi kör nämligen ett kort medlemsmöte kl 18.00 och sen
drar vi igång med julfest där klubben bjuder alla medlemmar på julbord (medföljande som inte är
medlem betalar 75kr). Ta med ett bidrag till dessertbordet så får vi en härlig kväll. För att beräkna
mängden mat så vill vi gärna veta hur många som kommer, så skicka ett mail till
info@orustbrukshundklubb.se och meddela att du kommer!

Aktuella träningstider
Måndagar
10-12
Allmän träning
Måndagar
18-21
Skyddsträning
Onsdagar
17-18
Rallylydnadsträning
Onsdagar
18-20
Öppet hus - allmän träning, caféet öppet
Torsdagar
18-20
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
År 2019:
30/11 – Lydnad klass 1, 2, 3, officiell
År 2020:
27/1 – Lydnad Startklass
24/2 – Lydnad klass 3
7/3 – Rallylydnad Nybörjarklass
30/3 – Lydnad klass 1 & 2
20/4 – Lydnad Startklass
18/5 – Lydnad Startklass & klass 1
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.

Tävlingsekipage!
En liten notis till dig som tävlar för Orust BK i år. Kom ihåg att räkna ihop dina tävlingsresultat
från året och skicka in till klubben i januari, så är du med och tävlar om vandringspokalerna. När
det närmar sig så skickar vi ut reglerna så du enkelt kan räkna ihop ditt resultat.

Utbildning (startdatum)
Löpande start hela året – Valpskola
5/11 (kl.10:00-12:15) Grundkurs/Bäst Var Dag, 2 platser, 600:10/11 (kl.10:00-16:00) Prova-På-Dag med Viltspår, 1 plats kvar, 600:12/11 (kl.18:00-21:00) Friskvård & Hemmamassage, endast åhörarplatser kvar 75:19/11 (kl.18:00-21:00) Koordination & Kroppsmedvetenhet, med hund 325:-, åhörarplats 75:20/11 (kl.18:00-20:15) Aktivering/Duktig Hund, 1 plats kvar, 300:1/12 (kl.09:00-16:00) Tävlingslydnad med Jennifer Andersson, 2 platser kvar, med hund 600:-,
åhörare 75: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

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!

Tävlingslydnadskurs
Tävlingslydnadskurs en heldag med Jennifer
Andersson
kl 9-16 söndagen den 1/12
Kostar 600:- för plats med hund – endast 2 platser
kvar!
Åhörarplats kostar 75:- och det finns flera platser
kvar.
Anmäl till kurser@orustbrukshundklubb.se

Hus och mark
Nu blir det ett staket runt appellplanen som beräknas vara klart inom några dagar. Det kommer att
bli 4 st grindar varav en kommer bli extra bred så det går att köra där med bil. Detta fixar ’Pütters
Skog & Trädgård’ för oss.
Belysningen på appellplanen är lite ojämn, men det är på gång att bli ordning på det också. Nya
lampor är inköpta, nu ska vi bara få dom monterade.
Vi har även fått upp en grind inne i Buahallen för vår lilla vrå där klubben har sin utrustning. Det
är utrustning både för agility, lydnad, rally och lite annat som vi har där inne. Utrustningen tillhör
klubben så självklart ska medlemmar få tillgång till den vid önskemål. Vid öppen träning kommer
grinden vara öppen, vill man ha tillgång till utrustningen annan tid så hör av dig till
info@orustbrukshundklubb.se

Kommittéer
Vi saknar fortfarande medarbetare i både Hus och Mark-kommitteen och Köks-kommitteen. Det är
inte meningen att de som ingår i en kommitté ska dra hela lasset själva. Men det är bra att ha
någon eller några som driver. Är du sugen på att vara med? Meddela styrelsen ditt intresse
info@orustbrukshundklubb.se

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'

