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Vem kunde ana att ett virus som Corona skulle komma att påverka oss i så stor omfattning? Just nu 
fokuseras det mesta på dess utveckling. Vi i styrelsen följer utvecklingen med största intresse för att 
försöka avgöra vad som är bäst för våra medlemmar och vår verksamhet.  
 
Vi var snabba att ställa in vår planerade hundutställning i april redan innan SKK, och därmed även 
SBK, skärpte direktiven. När det sedan stod klart att inga inomhusaktiviteter fick ske utan enbart 
aktiviteter med färre än tio deltagare och utomhus, blev det enkelt att besluta om fler inställda 
arrangemang. Det blir därför inget medlemsmöte i april, våra tävlingar och träningskvällar i maj ställs 
också in liksom ett planerat MH. Självklart är det väldigt tråkigt men vi vill såklart ta vårt 
samhällsansvar för att minska smittspridningen.  
 
Vårens kursverksamhet påverkas också, om än i mindre omfattning. Vi har bestämt att köra kurserna 
som planerat men det blir enbart utomhusaktiviteter och aldrig fler än tio personer. Det innebär att 
enbart en person per hund kan delta.  
 
Glädjande nog har vi fått två nya instruktörer. Stort grattis till Yvonne Lindahl och Therese Bjuhr som 
avslutat den gedigna utbildning som SBK bedriver. Det är viktigt att komma ihåg att våra instruktörer 
har minst 100 timmars utbildning bakom sig vid examen. De är utvalda och rekommenderade av 
klubben och har en bred erfarenhet av kursverksamhet och hundträning. En fördel med att gå kurs 
hos oss är att alla medlemmar har försäkringsskydd om något skulle hända vid våra aktiviteter 
(personolycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften). Är du intresserad av kurs? Det finns 
fortfarande plats på några av de kurser som ännu inte startat. Läs mer om utbudet och anmäl via vårt 
formulär på hemsidan.  
 
I början av året genomförde vi sedvanligt vårt årsmöte. Det blev ett välbesökt möte som ledde till 
några nya namn i styrelsen. Vi hälsar Helena Hägglund och Julia Hörnfeldt välkomna! Vi tackar även 
de som lämnat styrelsen och våra verksamheter. Även i verksamheterna har vi flera nya namn vilket 
är jättetrevligt. Vår målsättning är att varje verksamhet ska ledas av en grupp medlemmar (inte bara 
av en person).  
 
Vi har precis haft vårt årliga upptaktsmöte med alla verksamheter. Nytt för i år är att vi drar igång 
verksamhet inom IGP (fd IPO) som legat vilande några år, spännande! Under kvällen diskuskuterades 
flera viktiga frågor, en stor enighet rådde kring behovet av en förbättrad agilityplan. Det diskuterades 
även hur vi bäst tar hand om nya medlemmar. Det är viktigt att komma ihåg att vi alla behövs för att 
hålla vår fina klubb levande.  
 
Vi längtar väl alla efter våren, när snön börjar tina bort på våra träningsplaner. Nu får vi dock vänta 
till juni innan vi förhoppningsvis kan starta våra klubbkvällar. Vi planerar för hundträning och grillning 
av hamburgare liksom tidigare år, mer info om det kommer senare. Nu hoppas vi att spridningen av 
coronaviruset kommer av sig och att vi alla får vara friska och njuta av våren. 
 

 



Vi vill avslutningsvis rikta ett stort tack till fixargänget från Ångermanlands Idrottsförbund som hjälpt 
oss att snygga till klubbstugan invändigt. Det är ovärderlig hjälp som vi fått med målning av väggar 
och tak.   
 
Håll gärna koll på vår hemsida www.sbk-ovik.se där vi publicerar nyheter. Vi finns även på Facebook 
@ornskoldsviksbrukshundklubb. Det är roligt att så många följer oss i Facebookgruppen (nästan 700 
personer). Har du frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta styrelsen, slå en signal 
eller använd info@sbk-ovik.se.  
 
Med önskan om en skön och avkopplande påsk! 

Styrelsen för Örnsköldsviks Brukshundklubb  
Åsa Dahlqvist, Malin Nimrodsson Ögren, Anna-Carin Melander, Monica Backerholm, Helena Hägglund, Julia 
Hörnfeldt och Alex Bergman. 
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