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Det gäller att hålla i och hålla ut! Sedan en tid tillbaka är alla våra aktiviteter inställda, att följa 
Svenska Brukshundklubbens rekommendationer är självklart. Vi vill, och måste, dra vårt strå till 
stacken i strävan efter att minska smittspridningen. Tyvärr innebär det att vårt uppskattade 
medlemsmöte i december, ”Grötmötet” fick ställas in. Vi får se hur vi ska lösa det planerade 
årsmötet i februari, vi ser över olika alternativ och kommer med mer information så snart vi kan. 
 
Detta år har valberedningen haft nya rutiner att följa. Det innebar att de presenterade sitt förslag till 
nästa års styrelse den 15 november (har mailats till alla medlemmar). Vi vill ta tillfället och påminna 
att det fortfarande (tom 15 december) går att lämna in förslag på kandidater till nästa års styrelse. 
Skillnaden är att förslagen ska lämnas till oss i styrelsen. Så tänk till och kom med fler förslag, kom 
bara ihåg att kolla med den ni tänker föreslå så att vederbörande är intresserad av att vara med. 
 
Vi kan se tillbaka på ett minst sagt annorlunda verksamhetsår. Vi har ställt om och anpassat oss till 
pandemin och gällande direktiv. Lyckligtvis har vi kunnat bedriva en kursverksamhet i relativt normal 
omfattning. Vi kunde även genomföra ”Hundens vecka” med många uppskattade arrangemang. 
Vår tävlingsverksamhet har påverkats under året. Vi har ställt in flera tävlingar, bla den planerade 
agilitytävlingen och den officiella hundutställningen. Vi har dock genomfört tävlingar i såväl bruks, 
lydnad som rallylydnad liksom även två MH. 
 
Under hösten har vi också fått en ny verksamhetsgrupp, Nosework. Jätteroligt att intresset var så 
stort när vi kallade alla intresserade till upptaktsmöte. En första träff genomfördes också på 
Hundtorpet. Vi ser fram emot fler aktiviteter inom Nosework framöver och bra jobbat av alla att fixa 
en sådan rivstart! 
Även bruks- och lydnadsverksamheten bjöd in intresserade till möte. En arbetsgrupp tillsattes men 
några fler aktiviteter har inte kunnat genomföras. 
 
I dagsläget är det såklart svårt att sia om vilka aktiviteter vi kan arrangera nästa år. Vi hoppas väl alla 
att situationen ska kunna återgå till det normala, eller i alla fall, bli lite mer normal. Vi planerar men 
framtiden får utvisa hur det blir.  
 
Innan året är slut, kom ihåg möjligheten att ansöka om klubbens priser (senast 31 december). Det 
gäller även förslag till ”Årets ÖBK-are”. Mer information finns på vår hemsida. 
 
Vi i styrelsen vill tacka alla för ert engagemang under året och hoppas att vi snart kan ses på klubben 
igen. Som vanligt, håll koll på vår hemsida www.sbk-ovik.se där vi publicerar nyheter. Vi finns även på 
Facebook och Instagram. 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 fortsatt trevlig advent och en skön jul!  
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