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Nytt år nya möjligheter så var det tänkt men oj vad hände???
Välkomna alla gamla och nya medlemmar till ett nytt verksamhetsår.
På årsmötet valdes en ny styrelse (visas i slutet av brevet).
Året som gick var ett fantastiskt roligt och händelserikt år, medlemsantalet ökade stort och vi hade
många ”stjärnor” som gästade oss med föreläsningar och kurser.
Vad hände jo, det var att Coronavirus slog till med full kraft över hela världen. Och med detta
har vi varit tvungna att begränsa våra aktiviteter och fått ställa in både föreläsningar, tävlingar och
kurser. Även våra öppna träningar har vi begränsat och caféet är stängt tills vidare.
Vi får hoppas att det snart rättar till sig så vi kan återuppta fler aktiviteter igen.
Vi reserverar oss för att alla tider och datum kan ändras pga rådande omständigheter med
Coronapandemin, gäller såväl träningar, tävlingar, kurser som föreläsningar.

Medlemsmöte den 1 april är inställt. Nästa möte 3 juni kl. 19.00
Medlemsmöte den 3 juni kl.19.00.
Kom gärna på medlemsmötet och lyssna på vad som är på gång på klubben. 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.

Aktuella träningstider
Måndagar
10-12
Allmän träning
Tisdagar
10-12
Apporteringsträning (spaniel och retriever) (varannan tisdag)
Tisdagar
18-21
Skyddsträning
Onsdagar
17-18
Rallylydnadsträning
Onsdagar
18-20
Öppet hus - allmän träning, Nytt för året läs nedan!
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. Nytt för året är att vi har både stugvärd och
träningsvärd på onsdagar kl 18.00 – 20.00. Brukar publiceras både i klubbstugan och på Facebook
vem som är vad och vad som är tänkt för träning annars tränar du givetvis på vad du vill.
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.
Var noga med att plocka upp efter din hund, det är trevligast för alla. Soptunnor finns utställda.

Tävlingar 2020
20/4 Officiell Lydnadstävling Startklass
18/5 Officiell Lydnadstävling Startklass & Klass 1 (utomhus)
31/8 Officiell Lydnadstävling Startklass & Klass 1 (utomhus)
28/9 Officiell Lydnadstävling Startklass
24/10 Officiell Rallylydnadstävling Nybörjare, dubbla starter
9/11 Officiell Lydnadstävling Klass 1 & 2
7/12 Officiell Lydnadstävling Klass 3
Vi behöver alltid funktionärer på våra tävlingar, allt från att skriva protokoll tillsammans med
domare till att hjälpa till i köket eller bära koner. Man behöver inte ha några förkunskaper men
däremot lär man sig mycket genom att vara med och se hur det går till på tävling. Så säg bara till om
du känner dig sugen på att hjälpa till.

Kurser (startdatum)
Valpskola- Grundkurs/BästVar Dag startar löpande under hela året vid sex anmälda.
7/4 Bäst Var Dag fortsättning med Eva R & Lena R*
19/4, 3/5, 17/5 Freestylekurs med Jonna Ahlberg kl. 10.00-15.00*
21/4 Agility Nybörjare med Amanda Johansson Kläth och Helena Tiderman
26/4 Yes-lydnad med Jenny Wibäck, kl.09.00-16.00*
27/4 Agility Fortsättning med Emilia Malmberg
9/5 Tävlingslydnad med Tina Hansson kl. 09.00-16.00
12/5 Rallylydnadskurs med Lotta Eriksson (kombinerad nybörjare och fortsättning)
16/5 och 17/5 Personspår med Jeanette Carlsson*
5/9 och 6/9 Helgkurs med Tina Hansson & Karin Fisher Kristiansson, kl. 09.00-16.00
Trickskurs 1 lördag den 3/10 kl.09.00-12.00 med Lizette och Lotus
Freestyle 1 lördag den 3/10 kl.13.00-16.00 med Lizette och Lotus
Trickskurs 2 söndag 4/10 kl. 09.00-12.00 med Lizette och Lotus
Freestyle 2 söndag 4/10 kl.13.00-16.00 med Lizette och Lotus
*Fullsatta, endast reservplatser kvar. Önskar du någon annan kurs hör av dig, vill du gå någon kurs
så maila in din anmälan till kurser@orustbrukshundklubb.se
skriv vilken kurs du vill gå, ditt namn, personnr, tel, hundens namn, ras, ålder och kön.

Föreläsningar
Friskvårdsföreläsning 24/11 kl. 18.00 med Maria Olsson FRT Hundfys
HLR 3/11 kl. 10.00 samt 10/11 kl.18.00 med Maria Bäckman från Studiefrämjandet

Gott & Blandat
Förra året hade vi två kurser som vi kallade ”Gott & Blandat”.
Kursen innebär att det är fem eller sex olika instruktörer som har ett tillfälle var, tex
rally, aktivering, personspår, lydnad, agility och specialsök.
Det var roliga och mycket uppskattade kurser, finns intresse planerar vi att starta en kurs.
Hör gärna av er till klubben eller skicka intresseanmälan till kurser@orustbrukshundklubb.se

Arbetsdagar
Hus- och markkommitten har planerat in arbetsdagar på klubben.
Lördagen den 2/5 kl.9.00 till sent om man vill.
Vi träffas på klubben jobbar tillsammans med lite olika jobb, finns ganska mycket att göra för att
det ska vara fint och trivsamt för oss alla. Jag tror att alla kan bidra med något litet och hur länge
du kan stanna bestämmer du själv. Ta med familj och vänner till en rolig dag.
Klubben bjuder på grillad korv och gott fika.

Om du själv känner av symptom eller är orolig för smitta så avstå att delta i aktiviteter
• Var noga med hygienen och ha lite tvål och våtservetter med dig alternativt handsprit
• Om du är arrangör av ett prov eller tävling där det ingår hantering av föremål, se till att det
finns lite tvål och våtservetter alternativt handsprit som tävlings- eller provledaren använder
mellan momenten där föremål används
• Undvik att ta i hand
• Undvik att röra ansiktet tills du haft möjlighet att rengöra händerna
• I vår verksamhet håller vi normalt avstånd mellan varandra då vi mestadels har en hund i
kopplet så de rekommenderade 1,5 - 2 meter uppfylls
• Se till att fikat serveras utomhus.

Vi följer Svenska Brukshundklubbens och Folkhälsomyndighetens
riktlinjer gällande Coronapandemin.
Styrelsen – styrelsen@orustbrukshundklubb.se
Ordförande
Anders Dahlstedt (tel 070-675 15 66)
Vice Ordförande
Lena Ringholm
Kassör
Helena Tiderman
Sekreterare
Eva Rasmusson
Ledamot
Jeanette Carlsson
Ledamot
Anne-Charlotte Johannesson
Ledamot
Emil Amundsen
Suppleant
Ing-Marie Borg
Suppleant
Richard Dahl
Vet du någon som du tycker ska vara med i styrelsen? Hör då av dig till:
Agneta Brättemark- 076-1180007, Lotta Eriksson- 0730-708182
eller Amanda Johansson Kläth, 076-319 15 53 eller via
mail till valberedning@orustbrukshundklubb.se
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.
Hoppas vi ses på klubben!
Eva Rasmusson // sekreterare

