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Medlemsbrev nr 3-2021

Orust Brukshundklubb
www.orustbrukshundklubb.se
info@orustbrukshundklubb.se
Buavägen 216B, Henån

Hej alla medlemmar i Orust Brukshundklubb!
Nu tar vi nya tag och satsar på den härliga hösten!
Medlemsbrevet ni nu läser är nr 3 av 4. Vi kommer att ha manusstopp sista dagen i januari, april, juli och
oktober.
Pandemirestriktionerna lättar lite och en del verksamhet kan komma igång igen. Vi kan ha tävlingar, lite
servering i köket och även vara inne i hallen fram i höst/vinter. Men vi ska fortsatt vara försiktiga - hålla
avstånd, sprita händerna och hålla oss hemma om vi är sjuka.

Medlemsmötet 2 juni
Tisdagen den 2 juni hade vi ett digitalt medlemsmöte med totalt 16 deltagare.
Ekonomi, tävlingsverksamhet, utbildning och kurser redovisades. Vi har t.ex. haft 36
kurser/utbildningstillfällen under våren! Helt fantastiskt!
Informerades också om hjärtstartare som nu finns uppsatt i Buahallen och att klubben planerar att köpa
in ytterligare en åtkomlig för oss.
Timer till utebelysningen ska sättas upp.
Önskemål framfördes till styrelsen om att utrustningen till Hoopers skulle vara åtkomlig för
medlemmarna så att man kunde träna när man ville. Gäller även annan utrustning som föreslogs skulle
förvaras i någon form av bod vid planen.
Till nästa medlemsmöte, 6 oktober kl.19.00
• kom och träffa andra medlemmar, få insyn i vad som händer på klubben och ta din chans att
påverka!
• Kom gärna med förslag till valberedning eftersom den just nu är vakant!
• Vi vill också ha förslag på aktiviteter och kurser som vi skulle kunna planera inför vårterminen.

Gräsklippning
Vi fyller gärna på vår gräsklipparlista.
Det är så roligt att träna på nyklippta planer, eller hur?
Listan sitter i klubbstugan. Skriv gärna upp dig och hjälp till!

Med korta ben i långt gräs blir det bara snubbel.
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Aktuella träningstider
Välkommen att träna i grupp eller enskilt. Du kommer att få hjälp av härliga träningskompisar! Var inte
rädd för att fråga – Du är alltid välkommen!
Måndagar
10–12
Allmän träning utomhus. I oktober börjar vi hyra Buahallen.
Onsdagar
17–18
Rallyträning
Onsdagar
18–20
Öppet hus - allmän träning utomhus. Stugan är öppen.
Välkommen in och fika! Från oktober hyr vi Buahallen inomhus.
Torsdagar
18–20.15
Agilityträning
Söndagar
17–19
Ungdomsträffar för dig 7–25 år
Söndagar
19–20
Agility i Buahallen okt-nov, jämn vecka banträning på tävlingsnivå,
ojämn vecka kombinationer (du ska ha gått minst en nybörjarkurs)

Utbildning
Du får gärna anmäla dig till aktiviteter som är fulltecknade.
Vid återbud erbjuder vi reservplats. Finns många reserver kan vi starta en ny kurs.
Besök gärna hela vårt kursprogram på hemsidan. Just nu är det inte många platser kvar tyvärr men
anmäl så kanske vi kan starta en ny kurs!
16/8 – Tävlingslydnad
19/8 – Specialsök nybörjare
23/8 – Agility nybörjare
24/8 – Rally, träna att tävla
26/8 – Bästa starten
26/8 – Rally fortsättning
28/8 – Spår nybörjare
31/8 – Hoopers nybörjare kl. 10 och kl.18
2/9 – Valpkurs
4/9 – Tävlingslydnad
7/9 – Agility fortsättning
9/9 – Apporteringskväll
15/9 – Hundfiskedamm
25-26/9 – Agilityhelg med Ulrika Pettersson
2/10 – Specialsök fortsättning
23/9 – Apporteringskväll
7/10 – Apporteringskväll
17/10 – Specialsök fortsättning
21/10 – Apporteringskväll
23/10 – Canicross
24/10 – Inspirationsdag, mental träning
Maila in din anmälan till kurser@orustbrukshundklubb.se och skriv vilken kurs du vill gå, ditt namn,
personnr, tel, hundens namn, ras, ålder och kön.
Vilka kurser vill ni gå under våren? Ni är välkomna med önskemål och tips!
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Tävlingar
Nu har vi äntligen flera tävlingar framför oss!
Så här ser höstens program ut:
22/8
Appellklass, spår
29/8
Rallylydnad, nybörjare
6/9
Lydnad, startklass
18/9
Rallylydnad, fortsättning
27/9
Lydnad, klass 1
10/10
Rallylydnad, avancerad
18/10
Lydnad, startklass
20/11
Lydnad, klass 2 och 3
Vi behöver alltid medhjälpare såsom spårläggare och skrivare. Inga speciella förkunskaper behövs
utan vi lär upp. Se det som en chans att lära sig och se duktiga hundar och hundtränare och få
höra domarens synpunkter.

Kom och träna skott!
Fin chans att träna skott onsdagar i jämna veckor kl. ca 18.30/19.00.
Skotträning är en
viktig miljöträning för hunden.
Efter att ha
testat att erbjuda skotträning några gånger och sett att intresset är
stort,
har vi nu beslutat att arrangera detta varannan onsdag i jämna
veckor kl 18.30 – 19-tiden (allt efter närvarandes önskemål).
Vi skjuter fem skott med en minuts mellanrum.
Våra skotträningar genomförs under betryggande former.
Det finns alltid en ansvarig instruktör med, som hjälper till.
Alla närvarande kommer att vara informerade och ha chans att få råd och hjälp.

Agility-helg med Ulrika Pettersson 25 + 26 september!
Ulrika Pettersson, ”UP and Run Agility”, håller kurs på
Orust BK!
Fortsättning/klass 1 grupp på fm mellan 8:30-12:30
Klass 2/3-nivå på em mellan 13:30-17:30
Max 5 deltagare i varje grupp, pris 1.400:-/ekipage för
båda dagarna.
Anmäl till agility@orustbrukshundklubb.se
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En liten presentation av HOOPERS!
Vi ska i Medlemsbreven framöver helt kort presentera våra tränings- och tävlingsgrenar och
börjar denna gång med den nya hundsporten HOOPERS som är relativt ung i Europa!
I Hoopers är målet att bemästra en hinderbana bestående av så kallade hoops (bågar), tunnlar,
tunnor och staket utan fel.
Ett smidigt samarbete mellan förare och hund
och en hög grad av skicklighet är de viktigaste
grunden för denna hundsport.
Hoopers passar alla hundar. Ålder, ras och storlek
är nästan irrelevant.
Banan består av Hoops (bågar), tunnlar, tunnor
och staket (grindar). Ordningen, avståndet och
antalet hinder beror på klassen som hund och
förare startar i.
Hundföraren tar sin hund till start i början och
går sedan in i sitt utsedda dirigeringsområde,
som inte får lämnas under tiden hunden springer
på banan.
Hunden guidas på distans med endast
kroppsspråk, och ljudsignaler.
Hoopers har inga hopp, bara hoops (bågar) som
hunden måste passera genom och andra typer av
hinder som hunden antingen måste springa
igenom, bakom eller runt för att ändra riktning,
Man bygger banorna med flytande mjuka linjer
utan skarpa svängar eller vridningar vilket är
skonsamt för hunden.
Text och bilder är hämtade från
www.svenskahoopersklubben.se .
Besök gärna den och läs regelverket och titta
även på deras Facebook-sida, Svenska hoopersklubben.
Orust brukshundklubb har två utbildade Hoopers-instruktörer som kör två nybörjarkurser med
start 31/8.

Vinnarna i Lydnadstävling på klubben 9/8.
Vi gratulerar Katrin Karnblad med Tesla som vann på 194 poäng!
Andraplatsen knep Jenni Isaksson med Signe på 180 poäng!
Tredje platsen kom Linda Andersson med Hira på 175 poäng!
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Malin Leandersson med Aska representerar Orust Brukshundklubb
i SM för skyddshundar i år!
Svenska Brukshundklubben genomför 27 – 29 augusti
i år svenska mästerskap SM i bruksprov.
Arrangör är SBK Smålandsdistriktet och klubbarna i
Jönköpings, Skillingaryd Attila och Mullsjö.
Man tävlar i Skydd, Spår, Sök och Rapport.
Malin är medlem sedan 2004 (hos oss sedan 2010).
Malin är instruktör, allmänlydnad och klubbens
skyddsansvariga och har tränat/tävlat det mesta inom
”hunderiet” så som utställning, agility, lydnad,
räddningshund och allt inom bruks utom rapport.
Förra hunden tävlade hon med i elit (högsta klassen)
spår, sök och skydds.
Aska – en Malinois (”Malle”) är hennes egen
uppfödning och fyller snart sex år.
Hon är en väldigt stabil hund som fungerar
väldigt fint i samhället och familjen. En
skyddshund vet när den ska jobba med skydds
och när den ska koppla av det. Den tränas att
försvara sig själv och sin förare i just de
situationer där den ska agera.
För övrigt är Aska en hund som gärna umgås
med både andra hundar och människor.
Men när matte säger att ”nu jäklar, ska vi
jobba och ta fast busen” – då vet hon vad som
gäller.

Skydds är vår mesta allround-gren– den innehåller lydnad, spår, personsök och skyddsarbete.
Det finns inte så många träningskamrater i närheten så det blir mycket resande för Malin och
Aska… Ni ska veta att det ligger oändligt många träningstimmar och många tävlingar bakom en
plats på SM! Men kul är det, säger Malin.

Styrelsen –

styrelsen@orustbrukshundklubb.se

Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Anders Dahlstedt
Lena Ringholm
Eva Stormwall
Helena Tiderman
Eva Rasmusson
Eva Fougberg
Emil Amundsen
Richard Dahl
Ing-Marie Borg

(tel 070-675 15 66)

