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Nu närmar vi oss julen och slutet på detta år men innan vi inleder julfirandet ska vi träffas på årets 
sista medlemsmöte, det trevliga grötmötet. Förutom sedvanligt medlemsmöte så äter vi julgröt och 
skinka tillsammans. Alla medlemmar är välkomna, måndag 2 december till Hundtorpet. 
 
Så här i slutet av året är det läge att summera allt som hänt under året. Det har varit ett intensivt år i 
vår klubb. Vi har haft många trevliga tävlingar med bra deltagarantal i alla grenar; rallylydnad, lydnad, 
bruks och agility. Mental har genomfört uppskattade MH-beskrivningar, en populär inofficiell 
utställning har gått av stapeln på Hundtorpet liksom flera trevliga Hundcafékvällar. Vi har även fått 
ett uppsnyggat uterum. Det är många aktiviteter som kräver ett stort antal engagerade medlemmar. 
Inte minst i köket där vi har ett mycket uppskattat gäng som ser till att ingen behöver vara hungrig! 
Utan er alla engagerade medlemmar kan vi inte hålla igång klubben. Vi i styrelsen kommer därför att 
inbjuda alla som hjälpt till under året (såväl i stort som smått) till en Taco-tack-kväll! Vi återkommer 
med mer information om det. 
 
Vi har haft en bra kursverksamhet under året. Förutom sedvanliga kurser i allmänlydnad, rally, valp 
och agility har vi även genomfört en M1 (mentalkunskap) och en handlerkurs. Under våren hade vi 
även två kurser med externa instruktörer. Vi avlutar nu i höst med en allmänlydnad på dagtid och en 
valpkurs. Vi är glada över att så många väljer att gå kurs för våra duktiga instruktörer. Genom våra 
kurser får vi möjlighet att hälsa nya medlemmar välkomna till klubben. Du som gått kurs, kom ihåg 
att använda vår utvärdering som finns på hemsidan. Det hjälper oss att bli ännu bättre. I höst har vi 
även startat en instruktörsutbildning. Det innebär att vi ser fram emot tre nya instruktörer nästa år. 
 
Ni som besökt Hundtorpet på senaste tiden har sett att vår grusplan fått en ansiktslyftning, bra 
jobbat! Det kommer att bli uppskattat när vi kör igång med träningar igen under våren. Innan dess 
erbjuder vi träning hos Holmen Skogs plantskola i Gideå, söndagar kl 10-12. Alla medlemmar är 
välkomna. Vi tränar individuellt och tar hänsyn till varandra. 
 
Håll gärna koll på vår hemsida www.sbk-ovik.se där vi publicerar nyheter. Vi finns även på Facebook 
@ornskoldsviksbrukshundklubb. Vi vill påminna om att följa de regler som finns för vår Facebook-
grupp, inga annonser för privat bruk eller privata aktörer och kom ihåg att hålla en god ton i 
kommentarerna. Det är många som följer oss (nästan 700 personer). Har du frågor eller funderingar 
är du alltid välkommen att kontakta styrelsen (slå en signal eller använd info@sbk-ovik.se). 
 
Vår valberedning har jobbat hela året med att finna kandidater till nästa års styrelse. Har du förslag, 
kontakta dem gärna via mail valberedning@sbk-ovik.se eller sammankallande Anders Augustsson. 
Sedan ses vi alla på årsmötet! Men innan dess, önskar vi i styrelsen er alla en riktigt härlig jul och ett 
gott slut på året 2019. 

Styrelsen för Örnsköldsviks Brukshundklubb  
Åsa Dahlqvist, Mari Lundstedt, Malin Nimrodsson Ögren, Anna-Carin Melander, Monica Backerholm  
och Alex Bergman. 
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