Nytt från Ö-viks Brukshundklubb,
mars 2019

Nu är våren i antågande och vi tar ett avstamp mot ett nytt härligt verksamhetsår. Snart är vägen upp
till klubbstugan åter ”att lita på”. Vi i styrelsen hoppas att få se er alla medlemmar uppe på klubben,
aktiviteter kommer att annonseras på vår hemsida. Har du egna förslag till aktiviteter är du mycket
välkommen att kontakta styrelsen. Det är tillsammans som vi utvecklar vår klubb!
Klubbkvällarna rivstartar den 7 maj med en föreläsning; ”Hur fungerar det när man ska tävla
lydnadsklass”. Det är vår domare Eva Eriksson som berättar och förklarar. Sedan kör vi träningskvällar
varje tisdag kl 18.30 under maj, juni, augusti och september. Hamburgare grillas till försäljning och vi
strävar efter att ha en värd på plats varje tillfälle. För grillningen ansvarar våra olika sektorer.
Vi kommer att starta ett flertal kurser under våren; valp, allmänlydnad, rallylydnad, tävlingslydnad
samt agility. Vi erbjuder även en kortkurs i utställningsträning. Anmälan sker via hemsidan.
I maj har vi även tre externa helgkurser som snabbt blev fullbokade, den 4-5 maj besöks vi av ”Game
on Puppy”, det är även en tävlingsinriktad agilitykurs samma helg. Helgen därpå ordnas en
tävlingsinriktad rallykurs.
I mars arrangerar vi en rallylydnadstävling den 23-24 mars. Vi erbjuder dubbla starter i alla klasser.
Har du inte redan anmält dig, ta chansen att se och heja fram våra hemmaekipage. Tävlingen går av
stapeln i Dannero Arena.
Nytt för året är Hundcafé under fyra onsdagar, mer information om det kommer!
Du har väl sett att vi utlyst en fototävling på hemsidan? Skicka in dina bilder till webbmaster Helén.
Vid årsmötet valdes följande styrelse för 2019
Ordförande: Åsa Dahlqvist, ordforande@sbk-ovik.se
Vice ordförande: Mari Lundstedt
Sekreterare: Malin Nimrodsson Ögren, info@sbk-ovik.se
Kassör: Anna-Carin Melander, kassor@sbk-ovik.se
Ledamot: Monica Backerholm
Suppleanter: Alex Bergman, Linda-Li Isaksson.
Välkommen på medlemsmöte på Hundtorpet kl 18.30:
Måndagarna den 8 april, 3 juni, 5 augusti, 7 oktober och slutligen grötmötet den 2 december.
Kom ihåg att hålla koll på vår hemsida; www.sbk-ovik.se där vi publicerar nyheter.
Vi finns även på Facebook @ornskoldsviksbrukshundklubb
Vi ses! Hälsningar från styrelsen

