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Hej alla medlemmar!
Sommaren går mot sitt slut.
Hoppas att ni har haft en fin sommar och är laddade till tänderna nu när hösten närmar sig med alla
roliga kurser, föreläsningar och tävlingar.
Vi har trots Corona kunnat ha våra träningar på klubben hela sommaren och det ha varit mycket
välbesökt. Ingen trängsel alla visar respekt och håller avstånd.
Vi hoppas att vi kan ha nästa medlemsmöte i klubbstugan den 7 oktober kl.18.00.

Ett upprop till er medlemmar
Hur vill ni engagera er i klubbverksamheten? Kanske som funktionär på våra tävlingar, som
skrivare för domare, assistera på plan med koner, hinder mm eller vara i köket. Ingen behöver
förkunskaper för vi är med och ritar och berättar. Eller kanske vill du ta ansvar för att ordna
träningstävlingar? Inom klubben jobbar vi alla ideellt men man får så mycket tillbaka i form av
uppskattning, erfarenheter, kunskaper och inte minst kamratskap.
Inom kursverksamheten finns det utrymme för många initiativ. Vi är en framåt klubb och våra
medlemmar har många olika intressen. Vi skulle behöva frivilliga som håller i t ex hundpromenader
för olika grupper som pensionärer, motionärer och/eller ungdomar? Har du hört talas om ” Upp och
hoppa, sund med hund” som är en motionsform där hund och människa tränar tillsammans.
Vi behöver också dig som vill hjälpa till med att hålla fint i stugan och på klubbområdet.
Ni kanske har tips på bra och inspirerande föreläsare eller någon rolig kurs, så tveka inte utan hör
av er till styrelsen eller någon annan ansvarig.

Lite av varje både tråkigt och roligt
En liten sammanfattning om vad som hänt och kommer att hända på klubben.
Vi har haft inbrott på klubben för några veckor sedan. Sönderslagen ruta på dörren på baksidan och
avklippta elledningar.
”Tjuvarna” fick med sig skrivare, laminator, batterier till grästrimmern, choklad och godis.
Så tråkigt vi fick ha dit både elektriker och glasmästare så trist och onödigt. Bara en massa extra
jobb.
Nu till det roliga att medlemsantalet ökar igen efter en liten nedgång.
Vi planerar att få till några träningstävlingar både i lydnad och rally, men just nu är kalendern full
så vi tänker lite längre fram i höst.
Vi ska också ha ett litet tårtkalas för att fira Årets klubb 2019, återkommer till det men något spex
blir det.

Vi har också fått till en jättefin balansbana som både hussar, mattar och hundarna gillar.
Maria Olsson från FRT Hundfys ska onsdagen den 2/9 kl.16.00 -19.00 ha en genomgång om hur
man kan träna sin hund på balansbanan ( se affisch nedan ) gratis för medlemmar.
Maria hälsar att medlemmar i Orust Brukshundklubb får 10% rabatt på valfritt besök hos FRT
Hundfys-Friskvård, Rehabilitering & Träning mot uppvisande av medlemskort.
Rabatten kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.
Nytt och roligt är också att nyöppnade butiken Petsupply i Ellös kommer till oss två kvällar i
september och informerar om Canicross ( se affisch nedan ) dessa kvällar är gratis för medlemmar.
Tillfälle 1- onsdagen den 16/9 kl. 18.00-20.00 Genomgång av utrustning mm.
Tillfälle 2- onsdagen den 30/9 kl. 18.00-20.00 Praktisk övning
Även PetSupply lämnar 10% på hela sortimentet från Chicopee och Genesis Pure Canada ( både
torrfoder, våtfoder och godis) till alla våra medlemmar mot uppvisande av medlemskort.
Vi kommer dessutom att få matprover till alla som går kurs hos oss. Supertrevligt.

Kurser
Öppet hus med fika
Promenader
Tävlingar
Trevlig samvaro
och
Gemenskap

Allmän träning Skyddsträning Rallylydnad - O
Allmän träning Agility - Tor
Ungdomsträning

Ingen föranmälning
bara kom

Canicross (löpning med hund) och Barmarksdrag - Inspiration och information!
Tillfälle 1 – onsdagen den 16/9 kl.18:00-20:00
Kom igång med att Springa och motionera dig och din hund.
Vi går igenom de olika grenarna som finns inom barmarksdrag; löpning, kort om cykel, scooter och vagn
Vi går igenom utrustningen som behövs för att säkert kunna springa med din hund, bälte till förare, krokar,
linor samt selar för hunden mm
Utprovning av utrustning, möjlighet att beställa inför nästa tillfälle

Tillfälle 2 – onsdagen den 30/9 kl.18:00-20:00
Praktisk övning
Vi provar ev beställd utrustning, och springer med den
Möjlighet att prova kickbike/scooter finns

Vi har med oss Johan Olsson, tidigare landslagsmedlem i Canicross (löpning med hund) och Svensk Mästare i
skiijoring (skidor med hund)
Föreläsare: Tobias och Sara Eliasson, Petsupply
I samarbete med Non-stop Dogwear Sverige samt Swedish Centerlines.

Gratis för våra medlemmar!
Anmäl till kurser@orustbrukshundklubb.se så vi vet hur många som kommer!

https://www.scl.supply/
https://www.swedishcenterlines.com/
https://www.nonstopdogwear.com/

”Balansen” med Maria från FRT HundFy
Är du nyfiken på hur du kan använda ”Balansen” på klubben?
Rehab, träna upp styrka, balans eller bara ha lite kul med din hund?

Passa på och kom till klubben onsdagen den 2/9 mellan kl.16:00-19:00 när M
Olsson från FRT HundFys är hos oss och besvarar dina frågor!

För att alla ska få möjlighet att få en egen liten stund med Maria så behöve
in föranmälningar till kurser@orustbrukshundklubb.se

Vi vill att ni skriver vad ni har för ras, ålder på hunden och om den har någ
problem/skador! Alla deltagare får 25% rabatt på en PT-träning
hos Maria på FRT HundFys!
www.orustbrukshundklubb.se och Facebooksidan!
Frågor & anmälan - kurser@orustbrukshundklubb.se

Föreläsningar
Spårföreläsning med Ingela Dahlstedt 26/8
Balansen med Maria Olsson, FRT Hundfys 2/9 kl. 16.00-19.00
Canicross med Tobias och Sara Eliasson, Petsupply 16/9 kl. 18.00-20.00
Canicross med Tobias och Sara Eliasson, Petsupply 30/9 kl. 18.00-20.00
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

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. Nu under
Coronapandemin har vi ingen stugvärd tyvärr då vi inte vill ha någon aktivitet inne i klubbstugan.
På vinterhalvåret tränar 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, påsar
och skyfflar finns också tillgängligt.

Tävlingar 2020
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

Kurser hösten 2020
Valpkurser, Grundkurser Bäst Var Dag startar löpande under hela året!
13/8 Bäst Var Dag Valp ( två grupper) med Ingela Dahlstedt och Jeanette Carlsson *
10/8 Agility Fortsättning med Emilia Malmberg *
17/8 Aktivering med Lena O, Eva Rasmusson och Lena R *
18/8 Bäst Var Dag fortsättning, dagtid med Eva R och Lena R *
18/8 Jaktapportering med Sanna Norberg och Berith Svärd *
18/8 Specialsök nybörjare med Karin Knober *
20/8 Secialsök Heldag med Susanne Kihl *
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 *
25/8 Agility Nybörjare med Amanda Johansson Kläth och Frida L *
26/8 Spår Temakväll med Ingela Dahlstedt

26/8 Spårkurs med Ingela Dahlstedt och Anna-gerd Doverbo *
27/8 Specialsök Fortsättning med Angela Högberg *
27/8 Agility Tävlingsförberedande med Helena Tiderman
5/9 och 6/9 Tävlingslydnad 2-dagars helgkurs med Karin Fischer & Tina Hansson (1 plats kvar)
12/9 Uppletande med Ann Edholm Swensson (1 plats kvar)
13/9 Freestyle 3 söndagar med Jonna Ahlberg *
20/9 Viltspår Nybörjare med Erica Olofsson och Emil Amundsen *
4/10 Viltspår Teknikkurs med Erica Olofsson och Emil Amundsen *
3/10 och 4/10 2 kurser Freestyle & 2 kurser Trick med Lizette Olausson & Lotus *
*Fullsatta, endast reservplatser kvar. Anmäl dig gärna till någon kurs även om det är fullbokat det
kan bli återbud och avhopp.
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.

Kurser
Öppet hus med fika
Promenader
Tävlingar
Trevlig samvaro
och
Gemenskap

Allmän träning - Mån 10-12
Skyddsträning - Tis 18-20
Rallylydnad - Ons 17-18
Allmän träning - Ons 18-20
Agility - Tor 18-20
Ungdomsträning - Sön 17-20
Ingen föranmälning till träningen,
bara kom!

För dig som är med och håller kurs på OBK
Onsdagen den 19/8 kl.19:00 kommer Maria Bäckman till oss
på Orust Brukshundklubb och ska informera oss vad vi bör
känna till om vårt samarbeta med Studiefrämjandet!
Välkomna alla instruktörer, hjälpare och blivande hjälpare!
Anmäl er till kurser@orustbrukshundklubb.se

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!

Styrelsen – styrelsen@orustbrukshundklubb.se
Ordförande
Vice Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Anders Dahlstedt (tel 070-675 15 66)
Lena Ringholm
Helena Tiderman
Eva Rasmusson
Jeanette Carlsson
Anne-Charlotte Johannesson
Emil Amundsen
Ing-Marie Borg
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.
Fortsatt trevlig sensommar och
förhoppning om en fin träningshöst
önskar styrelsen genom
Eva Rasmusson

