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Hej alla medlemmar!
Årsmötet den 11 maj kl 18.30 digitalt via Zoom!
Nu har äntligen årsmötet blivit av och det var många som deltog digitalt. Närmare bestämt blev vi
28 st inklusive 6 st från styrelsen.
Vi hade Roffa Asplund från Umeå som mötesordförande, detta skötte han med bravur.
Det blev några nya namn i styrelsen Eva Stormwall valdes till sekreterare då jag Eva Rasmusson
lämnar och valdes in som ledamot istället och Eva Fougberg valdes in som ledamot (1 år
fyllnadsval)
Revisorer: omval på Lars Tisell, nyval Håkan Ahlberg och omval på Hans Lundberg (suppleant).
Då det saknades förslag på namn till valberedningen, vill vi att ni skickar in förslag till Anders
Dahlstedt senast innan nästa medlemsmöte som är den 2 juni förmodligen blir detta möte digitalt.
Mötet godkände alla handlingar och förslag.
Vi avslutade med att avtacka avgående styrelsemedlemmar med blommor/presentkort.
SBK:s Förtjänsttecken i Brons delades ut till Lena Ringholm för hennes fantastiska engagemang i
SBK/Orust Brukshundklubb.
Alla tävlingsekipage som var 13 till antalet får rosett och en kasse gott o blandat från våra
sponsorer.
Klubbmästare 2020 får liten buckla, rosett och kasse. Mästarna har publicerats tidigare.
Vandringspris 2020 får liten buckla, rosett och kasse samt namnbricka på stora vandringspokalen.
Årets Bruksekipage Malin Leandersson med Aska
Årets Lydnadsekipage Lena Olsson med Zlatan
Årets Rallyekipage Ann Edholm Swensson med Yapp
Vi hade inga tävlande i Agility, Freestyle, HtM och Specialsök.
Alla priser, rosetter, bucklor och kassar finns att hämta i klubbstugan
Grattis till alla och stort tack till våra sponsorer:
Doggy/Bozita Robur, Ingo Frendo Varekil, PetSupply Ellös och FRT Hundfys

Vi välkomnar ljusare och varmare tider!
Hade önskat att jag kunde skriva att nu äntligen kan vi träffas och träna, fika och hålla kurser och
föreläsningar som förr. Men det kommer att bli bättre så vi får hålla i och hålla ut.
Vi kan i alla fall glädjas åt att det är helt ok att träffas och träna utomhus. Passa på att komma och
träna på vår fina inhägnade gräsplan.
Alla agility hinder, tunnlar mm står uppställda på lilla plan utanför Buahallen dit är ni också

välkomna att träna. Tänk på att vara försiktiga med vippen och bommen mm så inga hundar
kommer till skada.

Hänt sen sist
Vi har Corona till trots haft en del kurser igång valpkurser, fortsättningkurser, rallylydnadskurser,
aktivering/duktig hund, specialsök, spår, Bästa starten (lydnadskurs) och flyball.
Kontaktfältskurs med Ulrika Pettersson.
Freestyle med Jonna Ahlberg, Canicross med Eva Marie Wergård
Tre heldagar med Anna Larsson i Rallylydnad inspirerande och lärorikt i samspel med storm, regn
och sol.
Helgkurs med Lizette och Lotus i Trix och Freestyle.
Digitala föreläsningar som Grönt kort med Tobbe & Johanna, Friskvård med Maria Olsson,
föreläsning med Eva Marie Wergård.
Klubben har fått två nya Tävlingsledare i Lydnad Lena Ringholm och Eva Rasmusson
examinerades 22/4 av Bo Isaksson.
Alla kurser och aktiviteter har varit Coronasäkrade med utomhus, avstånd och endast 8 deltagare.

Arbetsdagar
Vi hoppas att vi kan få till en eller ett par arbetsdagar på klubben det är så mycket som behöver
fixas nu efter vintern. Vi återkommer med tider och dagar det brukar vara trevligt och klubben
bjuder på fika mm.
Vi behöver också dig som vill hjälpa till med att hålla fint i stugan och toaletterna.
Det kommer att sättas upp en digital lista för gräsklippning, passa på och boka så att ni inte missar
detta.
Kanske är det du eller någon annan som önskar eller funderar på något.
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

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
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 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.
Kom ihåg att gå med i klubbens grupp på Facebook för att ta del av och dela information snabbare.

Planerade tävlingar hösten 2021
Vårens tävlingar i både Lydnad och Rallylydnad har vi tyvärr varit tvungna att ställa in pga Corona
Officiella Lydnadstävlingar:
Appelklass, spår
22/8
Lydnadstävling startklass 6/9
Lydnadstävling klass 1
27/9
Lydnadstävling startklass 18/10
Lydnadstävling klass 2 & 3 20/11
Officiella tävlingar Rallylydnad
Nybörjare 29/8
Fortsättning 18/9
Avancerad 10/10

Kurser och Föreläsningar 2021
Valpkurser, Grundkurser Bäst Vardag startar vid sex anmälda året:
Två valpkurser kommer att starta omgående
Kvällstid 4 ggr start 25/5 kl 18.00 Dagtid 4ggr start 3/6 kl 10.00
Fler kurser och föreläsningar planeras till både sommar och höst.
Utbildningssektorn kommer ha ett möte med alla instruktörer för gemensam genomgång om
höstens kurser.
Klubben kommer att vara med på ”Week of Hope” 24-30/5 med promenader, prova på tillfällen
med rally, hundmöten, mm. Denna veckan samlas det in pengar till Barncancerfonden.
Gå in på Facebook eller hemsidan där finns tider mm att läsa.
Vi kommer även att vara med under ”Hundens vecka” 13-19/9 som är ett samarbete med
Studiefrämjandet, SKK, SBK och Sveriges Hundungdom.
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.
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
Ledamot
Suppleanter

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

Valberedning har vi ingen för tillfället så vi önskar att ni kommer med förslag på namn
kontakta Anders Dahlstedt tel. 070-675 15 66 eller ordforande@orustbrukshundklubb.se
Hoppas att vi ses på klubben// jag tackar för mig och önskar nya sekreteraren Eva Stormwall
välkommen // ha de gott hälsar Eva Rasmusson

