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Hösten är i antågande med sina härliga färger, klara luft och älgjakt. För oss hundägare är älgjakten 
av betydelse, många är engagerade på något sätt och framförallt påverkar älgjakten våra möjligheter 
att vistas i naturen med våra hundar. Vår fina promenadslinga runt klubbstugan går att använda 
under älgjakten men aldrig före kl 18. Jaktlaget skyltar vid infarten till Hundtorpet när de jagar, håll 
gärna koll på den skylten. Under älgjakten är det inte tillåtet att träna med skott under dagtid vid 
klubbstugan. 
 
Våra klubbkvällar fortsätter under september, varje tisdag kl 18.30. Hamburgare grillas till försäljning 
och vi strävar efter att ha en värd på plats varje tillfälle. För grillningen ansvarar våra olika sektorer. 
 
Tyvärr har vi enbart haft möjlighet att starta två kurser under hösten, en valpkurs och en allmän-
lydnadskurs. Bägge blev snabbt fulltecknade och vi hade inte möjlighet att erbjuda alla reserver plats. 
Vi hoppas kunna utbilda fler instruktörer för att kunna erbjuda fler kurser i framtiden. 
Under september erbjuder vi utbildningen Grundläggande mentalkunskap, M1. Den hålls två kvällar 
på Hundtorpet. Alla är välkomna och inga förkunskaper krävs. Mer information finns på vår hemsida. 
 
I september infaller även Hundens vecka. Det är ett arrangemang som initierats av Studiefrämjandet 
och infaller varje år vecka 37 (9-15 september). Vi erbjuder en rad aktiviteter öppna för alla. Först ut 
är klubbkvällen på tisdagen där instruktör Mari Lundstedt pratar om hundträning, det blir även 
möjlighet att prova med egen hund. Under onsdagen inbjuder vi till Hundcafé med extra gott fika till 
försäljning. Samma kväll är det Ung med hund. Instruktör Lisa Pettersson leder hundträning för 
ungdomar upp till 15 år. Torsdagskvällen innehåller information om lydnad och rallylydnad. Vad är 
egentligen skillnaden? Mari Lundstedt och Yvonne Lindahl reder ut begreppen. Veckan avslutas med 
agility på söndagen med möjlighet att prova på, ansvarig är Therese Bjuhr. Alla är välkomna och alla 
aktiviteter händer på Hundtorpet (mer information och tider finns på hemsidan). 
 
Under året har vi haft en rad tävlingar på klubben. Vi är så glada att vi är en attraktiv klubb som 
lockar tävlande från många andra klubbar. Som exempel hade vi tolv ekipage anmäla till vår 
appelltävling i augusti. Under hösten återstår nu både rallylydnads- och lydnadstävlingar. Kom igen 
och var med oss, är du inte redo för start så är du varmt välkommen som publik. 
 
Nästa medlemsmöte är den 7 oktober, men innan dess hoppas vi att vi syns på vår klubbstuga 
Hundtorpet. Kom ihåg att hålla koll på vår hemsida; www.sbk-ovik.se där vi publicerar nyheter.  
Vi finns även på Facebook @ornskoldsviksbrukshundklubb 
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