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Hej alla medlemmar!
Välkomna till ett Nytt År!
Årsmöte den 11/5 kl. 18.30. Kommer att hållas utomhus om vädret tillåter och det håller vi
tummarna för.
Ett nytt år har precis startat med 365 helt nya dagar fulla av glädje och tacksamhet över våra
fantastiska vänner ”Våra hundar”
Vi hoppas så klart på ett år fullt med roliga och inspirerande kurser, föreläsningar, tävlingar och
öppna träningar.
Pandemin är inte över men läget framöver med vaccination mm gör att det känns lite mer ljusare
och positivt.
Vi får fortfarande hjälpas åt att hålla avstånd och visa hänsyn till varandra, så kan vi snart sitta och
fika tillsammans igen.

Frivilliga krafter behövs
Hur vill ni engagera er i klubbverksamheten?
Kanske som funktionär på våra tävlingar, som skrivare för domare, assistera på tävlingsplan med
koner, hinder mm eller vara i köket.
Ingen behöver förkunskaper för vi är med och ritar och berättar.
Inom klubben jobbar vi alla ideellt men man får så mycket tillbaka i form av uppskattning,
erfarenheter, kunskaper och inte minst kamratskap.
Ni kanske har tips på bra och inspirerande föreläsare eller någon rolig kurs eller annan aktivitet.
Vi behöver också dig som vill hjälpa till med att hålla fint i stugan och på klubbområdet.
Kontakta någon i styrelsen, skicka mail eller prata med någon du känner på klubben.
Vi vill gärna att ni delar med er av era funderingar. info@orustbrukshundklubb.se

Hänt sen sist
Ja, vad har hänt?
Styrelsen önskar få in era synpunkter på vad som ska finnas med på våra ”Trivselregler” kom
gärna med förslag.
Klubben har köpt in lite material till både lydnaden och rallyn såsom apporter, ruta, rallyskyltar
och skylthållare.
Några valpkurser är avklarade och någon pågår annars är det lugnt med kurser för tillfället.

Drar snart igång med fler kurser nu när ljuset återvänder.
Kommunen har tillfälligt stängt Buahallen för alla pga nya pandemiregler, vi får tro att det inte blir
långvarigt.
Kommunen håller också på att bygga om entrén till hallen vid toaletterna och har satt upp en
anslagstavla. Båda toaletterna ska vara upplåsta och tillgängliga för alla.

Aktuella träningstider
Måndagar
10-12
Onsdagar
17-18
Onsdagar
18-20
Torsdagar
18-21
Söndagar
17-20
Tider kommer på Facebook

Allmän träning
Rallylydnadsträning
Öppet hus - allmän träning,
Agilityträning (tillfälligt uppehåll)
Ungdomsträffar för dig 7-25 år, men äldre är också välkomna
Apporteringsträning (spaniels och retrievers)

Dessa träningar är öppna och gratis för alla medlemmar.
På onsdagar kl 18.00 – 20.00 har vi”träningsvärdar”som hittar på något spännande.
Publiceras både i klubbstugan och på Facebook vem som är vad och vad som är tänkt för
träning/aktivitet eller så tränar du givetvis på vad du vill.
Nu under Coronapandemin har vi tyvärr ingen stugvärd då vi inte får ha någon aktivitet inne i
klubbstugan.
På vinterhalvåret tränar vi i Buahallen (tillfälligt stängd) 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 och Föreläsningar 2021
Valpkurser, Grundkurser Bäst Vardag startar vid sex anmälda året om.
10/ 1
30/1
15/2
22/2
23/2
2/3
14/3
15/3
18/3
18/3
22/3
25/3
25/3
25/4
6/5

Bäst Vardag Valp ( söndagar) med Eva Rasmusson och Lena Olsson
Bäst Vardag Vardagslydnad med Ingela Dahlstedt
Rally 1 – Träna att Tävla (kvällstid) med Lena Olsson & Lena Ringholm
Aktivering/ Duktig Hund med Eva Rasmusson & Lena Ringholm
Bäst Vardag (kvarsittningsgruppen) med Eva Rasmusson och Lena Ringholm
Rally 2 – Träna att Tävla (dagtid) med Lena Olsson & Lena Ringholm
Bäst Vardag Valp (söndagar) med Eva Rasmusson & Lena Olsson
Satsa på Tävling tävlingslydnad med Ingela Dahlstedt och Hanna Borg
Specialsök Kong Fortsättning med Angela Högberg och Ulrika Söderlund
Satsa på Tävling tävlingslydnad med Ingela Dahlstedt
Flyball med Erica Olofsson och Emil Amundsen
Rally Nybörjare med Lotta Eriksson
Specialsök Kong Nybörjare med Susanne Kummel
Flyball med Ulrika Söderlund och Veronica Zetterholm
Agility Nybörjare med Helena Tiderman

Agilitykurser planeras under vår/sommar inga datum eller nivåer är
bestämda i dagsläget. Några tematräningar i agility kommer också vår/sommar. Inga träningar
planeras förrän hindren kan plockas ut mycket pga av pandemin.
Kurser med inhyrda instruktörer:
10/1
Grönt kort digital kurs via Zoom med Tobbe & Johanna
18/2
Freestyle med Jonna Ahlberg
7/3
Canicross med Eva Marie Wergård
29/3
Kontaktfältskurs med Ulrika Pettersson
9-11/4 Rally med Anna Larsson
15-16/5 Trick och Freestyle med Lizette Olausson
Föreläsningar:
26/1 Friskvårdsföreläsning med Maria O, FRT Hundfys digitalt via Zoom
3/2
Vi vill - Vi kan! Digital föreläsning med Eva Marie Wergård
8/4
Föreläsning med Anna Larsson

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
Vice Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Anders Dahlstedt (tel 070-675 15 66)
Lena Ringholm
Helena Tiderman
Eva Rasmusson
Jeanette Carlsson
Emil Amundsen
Ing-Marie Borg
Richard Dahl

Vi påminner om möjligheten att föreslå kandidater till styrelse och revisorer – se tidigare utsänt brev.
Kom ihåg att vi ska välja valberedning på årsmötet – så bra om alla medlemmar tänker till lite om
detta.
Kontakta gärna nuvarande valberedning som består av:
Agneta Brättemark- 076-1180007 Lotta Eriksson- 0730-708182
eller via mail till valberedning@orustbrukshundklubb.se
Maila till info@orustbrukshundklubb.se om det är något du vill dela med dig av eller funderar över.
Kom ihåg att gå med i klubbens grupp på Facebook för att ta del av och dela information snabbare.

Ha det så gott och hoppas att vi ses på
klubben!
Styrelsen genom Eva Rasmusson

