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Hej alla medlemmar!
Vintern knackar på dörren men nu ser vi fram emot en ny energifylld
vår med massa hundträning, roliga kurser och tävlingar!
Då medlemsmötet den 2 december med stor sannolikhet kommer att bli inställt tänkte jag att ett
litet medlemsbrev kan vara roligt att få istället.
Det har varit lite upp och ner med det mesta i år, men jag tycker att vi har fått till verksamheten
bra, kurser har hållits och en del tävlingar har kunnat genomföras.
Många fina resultat har vi noterat och många glada tillrop att det är trevligt och kul att komma och
tävla hos oss, så stämningen har varit på topp till trots.
Vi har kunnat ha våra öppna träningar på måndagar och onsdagar igång mycket tack vare att vi
oftast varit ute och alla visar hänsyn med avstånd.
Nu har det kommit nya restriktioner från Folkhälsomyndigheten så vi har för tillfället inga
planerade aktiviteter på klubben, men ni medlemmar är ju så välkomna att träna och umgås på
klubbens område hur mycket ni vill.
Tyvärr har vi varit tvingade att ställa in julfesten i år, men det kommer alltid ett nytt år och nya
möjligheter.

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.
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 smått och gott.
Vi har under året haft ”träningsvärdar” på onsdagar kl 18.00- 20.00, det har varit mycket
uppskattat och variationen på aktivitet har varit stor allt från promenader med hundmöten till
cirkuskonster och trix.
Även agility har på tordagsträningen kl 18.00 – 21.00 en ”träningsvärd” som sätter ihop någon
rolig bana, är väldigt uppskattat.
Agility har fått hit duktiga Ulrika Pettersson som startat upp en ”kontaktsfältkurs”nu i höst.
Den blev snabbt fullbokad och Ulrika kommer tillbaka i början av 2021 med en likadan kurs.
Agility söker även en instruktör som kan hålla i en nybörjarkurs till våren.
Kontakta Helena Tiderman på agility@orustbrukshundklubb.se för mer information.
Vi har haft ”Tårtkalas” för att fira ”Årets Klubb” klubben bjöd på tårta , kaffe och dricka. Lite
roliga tävlingar blev det och många glada miner.
Fikarummet har tvättats och målats om så vi hoppas att det snart kan komma igång med lite fika
och hundprat igen. Lite fix med att måla lister mm är kvar så är det någon som får feeling så hojta
till.
Buskar och sly har röjts bort runt hela stängslet.
Vi har inte haft några arbetsdagar i år hoppas få till några nästa år, det är mycket som vi kan
hjälpas åt med så att vi håller klubben fin både inomhus och utomhus.
Kika in på länken nedan där finns lite medlemsförmåner som är användbara.
https://orustbrukshundklubb.se/about/medlem/medlemsformoner/

Vad som hänt sen sist med kurser och tävlingar
Alla kurser är nu avslutade förutom Jaktapporteringskursen med Sanna Norberg och Berith Svärd
som har två gånger kvar.
Bäst Vardag valp som Ingela Dahlstedt skulle börjat den 7/11 och
Satsa på Tävling med Hanna Borg, Lena Andersson och Ingela Dahlstedt som skulle startat den 2/11
båda kurserna har flyttats fram på grund av nya restriktioner från Folkhälsomyndigheten.
KM fick vi genomfört den 23/9 snabbt och lätt och det blev roliga tävlingar.
Klubbmästare 2020 blev:
Rally: Lena Andersson med Socker.
Lydnad: Hanna Freidrichsen Borg med Casey
Agility: Alice Arvidsson med Milo i XS/S
Frida Dygd med Disco i M
Veronica Hägg med Ines i L/XL
Officiella tävlingar:
Lydnadstävlingar har vi genomfört 3 stycken 22/6 startklass, 31/8 startklass och klass 1 och 28/9
startklass.
Rallylydnadtävlingar har vi haft 15/8 avancerad klass och 24/10 nybörjare.
Inofficiell träningstävling i rally hade vi den 21/10
Lydnadstävling 9/11 klass 1 och klass 2 Inställd
Lydnadstävling 7/12 klass 3 ???

Aktuella träningstider ( Buahallen är avbokad tills vidare)
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
18-21
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.

Planerade tävlingar 2021
Preliminära officiella Lydnadstävlingar:
Lydnadstävling klass 2 & 3 6/3
Lydnadstävling klass 1
22/3
Lydnadstävling startklass 5/4
Lydnadstävling startklass 17/5
Appelklass, spår
22/8
Lydnadstävling startklass 6/9
Lydnadstävling klass 1
27/9
Lydnadstävling startklass 18/10
Lydnadstävling klass 2 & 3 20/11

Preliminära officiella tävlingar Rallylydnad
Nybörjare 27/3
Fortsättning 2/5
Avancerad 29/5
Nybörjare 12/6
Nybörjare 29/8
Fortsättning 18/9
Avancerad 10/10

Vi hoppas på fler träningstävlingar i både i
lydnad och rally 2021.

Kurser 2021 ( datum avser startdatum och fler kurser kommer)
Valpkurser, Grundkurser Bäst Vardag startar vid sex anmälda året om.
9/2
Bäst Vardag Fortsättning ( dagtid) med Lena R & Eva R – Fullbokad
15/2
Rally 1 – Träna att Tävla (kvällstid) med Lena O & Lena R – 6 av 8 bokade
22/2 Aktivering/ Duktig Hund (kvällstid) med Eva R & Lena R – 6 av 8 bokade
2/3
Rally 2 – Träna att Tävla ( dagtid) med Lena O & Lena R – 4 av 8 bokade
14/3 Valpkurs (söndagar) med Eva R & Lena O – 4 av 8 bokade
8-11/4 Rally med Anna Larsson – 10 av 12 bokade
15-16/5 Freestyle med Lizette Olausson
Kurser som är planerade men utan startdatum för tillfället är:
Freestyle med Jonna preliminär startdatum 18/2
Specialsök Nybörjare
Flyball
Bäst Vardag Fortsättning ( för hundar över 9 mån som gått valpkurs eller motsvarande)
Vi vill gärna att du talar om för oss vad du saknar för kurser eller föreläsningar eller något annat.
Maila in din anmälan eller önskemål till kurser@orustbrukshundklubb.se
skriv vilken kurs du vill gå, ditt namn, personnr, tel, hundens namn,
Vi reserverar oss för alla kurser och tävlingar mm allt beror på hur utvecklingen med Covid-19
blir framöver.
Vi följer Folkhälsomyndigheten, SBK och SKKs rekommendationer och försöker vara så noga
vi kan med detta för allas bästa.
Så det gäller att hålla avstånd, tvätta händerna och är du det minsta sjuk så stanna hemma.
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
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 via mail till valberedning@orustbrukshundklubb.se
Maila till info@orustbrukshundklubb.se något som 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.
Var rädda om er så hörs vi nästa år!
Vill också passa på att önska er alla en

God Jul och Gott Nytt År
styrelsen genom Eva Rasmusson

