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Hej medlem! 
 
Du har väl sett att vi firar 80-årsjubileum i år? Den 28 augusti bjuder vi in till prova-på-dag med olika 
aktiviteter. Ta chansen att vara med! Anmälan görs via vår hemsida och alla är välkomna (även de 
som ännu inte är medlem). Samma kväll bjuder vi våra medlemmar på jubileumsmiddag på 
Hundtorpet. Information och anmälan hittar du på hemsidan. Vi ser fram emot en trevlig lördag och 
hoppas på stor uppslutning! 
 
Sommaren börjar nu närma sig sitt slut och denna gång kan väl ingen klaga på sommarvädret, ja 
möjligen att det varit lite för varmt för hundträning! Vi har en spännande höst framför oss. Nu 
äntligen kan vi köra igång med fler aktiviteter och tävlingar. Givetvis följer vi gällande 
pandemirestriktioner och håller avstånd. Först ut är ett MH den 14 augusti som följs av bruksprov 21-
22 augusti. Rallylydnad i mästarklass (ingår i DM) går av stapeln på Hundtorpet den 29 augusti och 
det blir även rallylydnadstävlingar 11-12 september. Lydnadstävlingar väntar den 19 september och 
23 oktober. Vi kommer även att arrangera en agilitytävling, Övikshoppet den 11-12 september, 
platsen blir Solängets travbana. Inofficiell hundutställning ska det också bli den 18 september.  
 
Ta tillfället att tävla på hemmaplan, är du inte redo att tävla så ta chansen att vara publik eller 
funktionär. Det är lärorikt att vara funktionär och se tävlande och domare på nära håll. Låter det 
spännande, tveka inte att kontakta någon i styrelsen eller ansvarig för respektive gren. 
 
Nu är det dags att starta våra träningskvällar på tisdagar. Vi kör fyra tisdagar i september med start 
den 7 september. Alla är välkomna och vi börjar kl 18.30. Vår instruktör Mia Lundstedt finns på plats 
för att ge råd. Fika finns till försäljning i klubbstugan. På torsdagskvällarna fortsätter vår bruksträning, 
det innebär egen träning där alla hjälper varandra.   
 
Hundens vecka har blivit tradition vecka 37. Vi återkommer med program för veckan. Det genomförs 
i samarbete med Studiefrämjandet liksom vår kursverksamhet. Vi kommer att starta kurser i höst så 
snart vi fått besked av våra instruktörer. Information kommer på hemsida och Facebook inom kort. 
 
Vi påminner även om vårt medlemsmöte den 16 augusti kl 18.30 på Hundtorpet. 
 
Håll gärna koll på vår hemsida www.sbk-ovik.se. 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 

Styrelsen för Örnsköldsviks Brukshundklubb  
Monica Backerholm, Malin Nimrodsson Ögren, Anna-Carin Melander, Susanne Gunnarsson, Helena Hägglund 
Mia Lundstedt och Julia Hörnfeldt. 
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