Nytt från Ö-viks Brukshundklubb
augusti 2020
Nu börjar det kännas som att sommaren snart är över. Vi lämnar en sommar som vi sent kommer att
glömma. Kanske inte främst för vädret, utan för den påverkan som Covid-19 haft, och fortfarande
har, på vår verksamhet. Vi har ställt in, ställt om, flyttat och anpassat våra aktiviteter. Hela tiden med
Svenska Brukshundklubbens rekommendationer i åtanke.
Nu börjar vi dock äntligen se ett litet ljus i tunneln, vi har genomfört ett MH och vi ser fram emot
årets första tävlingshelg 29-30 augusti. Det är roligt att konstatera att vi har rekordmånga anmälda i
appellklass, 12 spårhundar, fyra sökhundar och en rapporthund. Dagen därpå har vi åtta hundar som
ska tävla i sökets högre klasser. Vi ser fram emot denna helg och självklart anpassas även den till
gällande rekommendationer.
Tyvärr har vi tvingats ställa in vår agilitytävling men vi planerar för lydnadstävlingar den 26/9 samt
24-25/10. I planen finns även rallylydnadstävlingar 19/9 samt 7-8/11.
Kursverksamheten är kanske den verksamhet som haft enklast att anpassa sig. Vi har lyckligtvis kört
kurser under vår och sommar. Nu står vi precis inför start av höstens kurser, all information och
anmälningsformulär finns på hemsidan. Det är mycket värt att vi har våra duktiga instruktörer. Vi
uppskattar att de genomgått en gedigen utbildning för att bli certifierade, det borgar för kunskap och
kvalitet i kurserna. En fördel med att gå kurs hos oss är att alla medlemmar har försäkringsskydd om
något skulle hända vid våra aktiviteter (personolycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften).
Våra träningskvällar på tisdagar har kommit igång efter sommaruppehållet. Alla är välkomna till
Hundtorpet. Vi startar kl 18.30 och det finns en ansvarig instruktör på plats. Ta chansen att träna
hund, titta på andra som tränar eller kanske bara träffas och ”prata hund”. Vi fortsätter till och med
den 15 september.
Vi har även Hundens vecka att se fram emot vecka 37. Vi kommer att erbjuda olika aktiviteter under
veckan, håll utkik efter det speciella program som kommer att tas fram och återfinnas på hemsidan.
Först på tur står dock medlemsmötet på måndag den 17 augusti, kl 18.30. Vi håller till på Hundtorpet
och anpassar även detta möte till pandemin. Hoppas att du har möjlighet att vara med, ta din chans
att påverka vår gemensamma klubb.
Som vanligt, håll koll på vår hemsida www.sbk-ovik.se där vi publicerar nyheter. Vi finns även på
Facebook @ornskoldsviksbrukshundklubb. Har du frågor eller funderingar är du alltid välkommen att
kontakta styrelsen, slå en signal eller använd info@sbk-ovik.se.
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