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Nu när sommaren står för dörren kommer här en hälsning från styrelsen. Det är en konstig
tid som vi befinner oss i med Covid-19 och alla de förhållningsråd som kommer från såväl
Folkhälsomyndigheten som från Svenska Brukshundklubben. Vi har i styrelsen diskuterat
frågan löpande under hela våren. Vår målsättning är att följa de riktlinjer som kommer. Det
har medfört att vi ställt in många aktiviteter och tävlingar och anpassat andra, såsom bland
annat våra kurser.
Vi har under våren fått tre nya instruktörer; Yvonne Lindahl, Therese Bjuhr och Josefin
Norén. Vi är så glada och tacksamma över att de vill engagera sig i vår verksamhet och hjälpa
såväl nya medlemmar som redan befintliga medlemmar med sina hundar. Vi har en valpkurs
som kommer att starta i sommar och en spårkurs och en agilitykurs som är pågående, men
övriga kurser är avslutade. I höst kommer vi att starta nya kurser, håll koll på vår hemsida!
Den 2 juni startade vi våra klubbkvällar. Vi ses tisdagar kl 18.30 på Hundtorpet och det finns
en instruktör på plats vid varje tillfälle (det blir uppehåll under sommaren, mer info finns på
hemsidan). Ta chansen att komma med din hund för lite träning. Vi kommer inte att erbjuda
grillning av hamburgare som tidigare år, men kaffe ska finnas varmt.
Styrelsen har tidigare beslutat (i enlighet med SBK) att inte välkomna personer som har
längre än två timmars resväg med bil (bostaden – Hundtorpet). Nu aviseras förändringar från
Folkhälsomyndigheten, vi inväntar nya direktiv från SBK innan vi diskuterar en eventuell
förändring. Med omtanke om våra äldre medlemmar (över 70 år) och medlemmar i
riskgrupper, har vi beslutat att inte engagera dem som funktionärer i officiell verksamhet.
Covid-19 påverkar även våra medlemsmöten. Vi ställde in det planerade mötet i april och nu
i juni körde vi medlemsmöte utomhus vid Hundtorpet. Det fungerade bra för de som
närvarade denna fina sommarkväll. Vi har fått önskemål om en digital lösning till nästa
medlemsmöte i augusti. Om vi lyckas lösa den tekniska frågan kommer vi självklart att
erbjuda det.
Vid mötet redovisades den enkät som skickades ut till alla medlemmar tidigare i vår. Enkäten
handlade om hur klubben upplevs, vad som är bra idag och vad som kan förbättras. Det
inkom drygt 20 svar, självklart hade vi önskat en högre svarsfrekvens men alla svar är viktiga
och kommer att hjälpa oss i vår utveckling.
Svaren visade på både positiva och negativa saker och en sammanfattning kommer att
biläggas protokollet från mötet. Sammanfattningsvis kan nämnas att det är ett stort intresse
för Nosework, både träningar, kurser och tävlingar efterfrågas. Det fanns även en del

positiva och negativa synpunkter på oss i styrelsen. Självklart tar vi det till oss och vi kommer
att diskutera det i styrelsen.
För att ta tillvara alla dessa synpunkter som inkom i enkäten beslutades det på mötet att
bilda en Framtidsgrupp. Gruppen ska jobba vidare med målsättning att utveckla klubben.
Låter det intressant, är du mycket välkommen att vara med i gruppen. Ta kontakt med
Emma Lidbom eller Carolin Westermark.
Vi brukar varje år erbjuda inofficiella cuper i rallylydnad och agility. Så blir det även i år och
rally var först ut redan i maj. Alla är välkomna att delta, mer information om det finns på
hemsidan. Är du intresserad av rally så finns en grupp för ÖBK-medlemmar på Facebook att
följa, den heter Rally ÖBK. Agilitysektionen delar med sig av information i Facebookgruppen
som heter Ö-viks agility.
Nytt för i vår är de träningskvällar i agility som ordnas på Hundtorpet onsdagar kl 18.3021.00 under juni månad. Om intresset är stort kan det bli en fortsättning till hösten.
Våra planerade tävlingar i vår och sommar är inställda. Vi väntar på besked om den
planerade agilitytävlingen kan genomföras. Vi hoppas kunna erbjuda tävlingar i bruks, lydnad
och rallylydnad i höst. Vi får återkomma så snart vi vet hur det blir.
Som många av er säkert redan sett är träningsplanen längts ner avstängd. Den kommer att
vara avstängd för att förbättringsarbeten ska göras. Vänligen respektera och använd de
övriga planerna istället. Det diskuteras även hur vi ska kunna förbättra agilityplanen.
Vi i styrelsen vill slutligen önska er alla en trevlig sommar, var rädd om era fyrbenta vänner
när värmen kommer. Har du frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta
någon i styrelsen eller via vår mailadress info@sbk-ovik.se
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