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Årets klubb 2019 och vinnare av Agria-stipendiet
Orust Brukshundklubb blev utsedd till årets klubb utav SBK:s alla drygt 300 klubbar, det är så stort.
Tack vare en sprudlande kreativitet, många eldsjälar, ett mycket gott kamratskap och en mängd sponsorer har
vi kunnat erbjuda hundägare en massa kul aktiviteter. Vi har lyckats behålla våra medlemmar och dessutom
attraherat nya. Medlemsantalet har ökat från den 1/1-2016 tills slutet på 2019 från 87 till 240 medlemmar.
Tack till alla som gjort detta möjligt. Vi planerar att fira detta stort i slutet på sommaren.

Sommar, sommar,sommar
Medlemsmöte den 3 juni kl.19.00 är inställt.
Så skönt att det blir ljusare kvällar och mer tid för våra underbara hundar. Tänk på fästingplågan,
huggormar och varma bilar så att våra hundar är pigga och glada hela sommaren. Har själv en
finsk lapphund som helst gräver gropar under buskar i trädgården så man kan svalka sig på den
kalla jorden.

Nya SBK- instruktörer
Under våren har vi utbildat 6 nya instruktörer. De har lagt ner många timmar och mycket arbete på
sin utbildning och kommer att examineras 8/6. Klubben kommer att få ett värdefullt tillskott av
duktiga instruktörer.

Lite av varje
Efter en jobbig och dyster vår, när nästan all vår verksamhet mer eller mindre fick ställas in så är det
lite ljusare nu. Kurser har kommit igång och fler och fler kommer på öppna träningar. Vi har städat
stora hagen, satt upp krokar på staketet och containern och fixat lite i stugan bla nya garderober i
stora salen och planerar att måla om cafédelen i lite ljusare färg.
Vi har just nu två stycken inofficiella online tävlingar på gång en i rallylydnad både nybörjarefortsättning- och avancerad med 49 st startande och en lydnadstävling startklass med 30 starter.
Jättekul att så många var intresserade, jag och Zenza har också deltagit kanske med lite onödigt
stort avstånd mellan oss men Anders Tegnell skulle gillat det.

Aktuella träningstider
Måndagar
10-12
Allmän träning
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
Tider kommer på Facebook Apporteringsträning (spaniels och retrievers)
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
Extra tävling den 22/6 officiell startklass kvällstid (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 ifrån 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.
Läs gärna : https://www.skk.se/sv/nyheter/2020/5/senaste-nytt-fran-centralstyrelsen

Kurser (startdatum)
Valpkurser, Grundkurser Bäst Var Dag startar löpande under hela året!
8/8 och 9/8 Agilityhelg med Ulrika Pettersson från UP and RUN Agility *
17/8 Aktivering med Lena O och Lena R
18/8 Bäst Var Dag fortsättning, dagtid med Eva R och Lena R
24/8 Rally nybörjare med Lena O och Lena R
24/8 Rally fortsättning med Lena O och Lena R
25/8 Bäst Var Dag Nybörjare, kvällstid med Eva R och Lena R
27/8 Specialsök med Angela H
5/9 och 6/9 Tävlingslydnad 2-dagars helgkurs med Karin Fischer & Tina Hansson (1 plats kvar)
13/9 Freestyle 3 söndagar med Jonna Ahlberg *
3/10 och 4/10 2 kurser Freestyle & 2 kurser Trick med Lizette Olausson & 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
Hjärt-lungräddning med Maria Bäckman Studiefrämjandet 3/11 kl 18.00
Hjärt-lungräddning med Maria Bäckman Studiefrämjandet 10/11 kl 18.00
Friskvård med Maria Olsson, FRT Hundfys 24/11 kl 18.00
Gratis för medlemmar begränsat deltagarantal-anmäl till kurser@orustbrukshundklubb.se

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 med sin kurs 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

Gräsklipparlista
Vi har satt ihop en lista för gräsklippning, finns på anslagstavlan utanför klubbstugan. Där får du
gärna skriva upp dig på någon vecka som passar dig.

Arbetsdagar
Vi fick även ställa in arbetsdagen den 2/5, men vi har fått uträttat en hel del arbeten på klubben
både ute och inne ändå. Hoppas att vi får till en ny arbetsdag till hösten.
På våra arbetsdagar träffas vi 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 återkommer med tid och datum.

Aktuell Corona information
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi har fortsatt inga aktiviteter inomhus.
Vi planerar för utomhustävlingar under sommaren och hösten.
Ingen servering eller annan verksamhet sker inomhus i klubbstugan.
Träningsgrupper och allmän träning fortsätter som planerat. Det är dock gruppernas ansvar att inom
gruppen tänka på att hålla avstånd.
Tänk också på att inte samlas i stora grupper.
Personer i riskgrupp bör inte delta i klubborganiserad verksamhet.
Medlemsmöten är tillsvidare inställda.
Om du inte känner dig pigg och frisk- STANNA HEMMA.
För övrigt vill vi bara påminna om samhällets allmänna regler om folksamlingar, onödiga resor,
handhygien, hosta och nys i armvecket, hålla avstånd mm.
Ansvaret för att minska smittspridningen är gemensamt!
Läs gärna: https://www.skk.se/sv/skk-och-covid-19 och
https://www.brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/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
Amanda Johansson Kläth
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.
Trevlig sommar till er alla // Eva Rasmusson// sekreterare

