
 
 

 
 

 

Nytt från Ö-viks Brukshundklubb,  
juni 2019 
 

Sommaren står för dörren och vi har avverkat en intensiv vår. Det är härligt att se att det varit så 
många aktiviteter vid vår klubbstuga, Hundtorpet i Västansjö. Vi har haft bra efterfrågan på våra 
kurser och vårens sista kurser är nu på väg att slutföras. Vi har även haft kurser med externa 
instruktörer, bla populära Jessica Johansson ”Game on Puppy”.  I höst startar vi nya kurser, håll koll 
på vår hemsida om du är intresserad. 
 
Vi vill påminna lite extra om våra klubbkvällar på tisdagar. Vår ambition är att ha en instruktör på 
plats varje tisdag för att besvara frågor och erbjuda lite övningar. Grillen är varm och det finns 
hamburgare till försäljning. Vi kör på under juni för att sedan göra ett sommaruppehåll i juli.  
 
Ta gärna tillfället att prova vår nya ”Friskbana” med nyttiga övningar för dig och din hund. Skyltar 
med instruktioner finns uppsatta till vänster på vår översta träningsplan. 
Promenadslingan finns alltid tillgänglig och är bra uppskyltad. Den startar vid agilitybanan. För att 
underlätta för alla så noterar vi starttid på tavlan som sitter på den röda boden. Vi startar med 20 
minuters mellanrum och alla går åt samma håll (utan att vända). Slingans första sträcka är lite 
svårframkomlig pga stormfällda träd men sedan väntar en desto trevligare terräng. 
 
Vid två tillfällen i vår har vi bjudit in till Hundcafé med extra gott fika till försäljning. Två tillfällen 
återstår i höst; 21 augusti och 18 september, alla är välkomna! 
 
Vår målsättning är att annonsera vad som händer på vår hemsida, www.sbk-ovik.se. Besök den 
gärna, webbsidans fototävling går vidare. Hittills har tre vinnare utsetts; grattis till Julia Isaksson, Lisa 
Pettersson och Linn Holmdahl. Nästa vinnare utses i augusti. Har du en bra bild, ta chansen att skicka 
in den! 
 
Tävlingar av olika slag hör våren till. Vi har genomfört tävlingar såväl i lydnad, bruks, rallylydnad och 
nu senast agility, liksom även en inofficiell utställning och mentalbeskrivningar, MH. Ett stort tack till 
våra engagerade medlemmar som hjälpt till vid dessa och våra övriga aktiviteter. Utan er 
medlemmar är vi ingenting! 
 
Vi påminner om nästa medlemsmöten, 5 augusti men innan dess ska vi, under sista helgen i juni, 
hålla alla våra tummar och tassar för Cornelia Ingelsson som representerar klubben på SM i agility, 
stort lycka till!  
 
Vi i styrelsen hoppas få se er på Hundtorpet, har du egna förslag till aktiviteter är du mycket 
välkommen att kontakta oss. Det är tillsammans som vi utvecklar vår klubb! 
Ha en riktigt skön sommar och var rädd om era hundar i värmen!  
 
Styrelsen för Örnsköldsviks Brukshundklubb  
Åsa Dahlqvist, Mari Lundstedt, Malin Nimrodsson Ögren, Anna-Carin Melander, Monica Backerholm,  
Alex Bergman och Linda-Li Isaksson 
 
Örnsköldsviks Brukshundklubb finns även på Facebook @ornskoldsviksbrukshundklubb 
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