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Nu har vi lämnat maj månad bakom oss och den första riktiga sommarmånaden juni är här. Visst
känns det som att vi blivit snuvade på denna vår, vårvärmen har vi knappt sett till och pandemin har
legat som en blöt filt över oss. Vi har ställt in och ställt om vår verksamhet. Det har fört lite gott med
sig, vi har kommit till skott och uppdaterat våra städrutiner och även köpt in ny städutrustning till
klubbstugan. Det gäller nu att vi fortsätter att vara försiktiga, pandemin är inte över på något vis. Vi
måste hålla avstånd och vara rädda om varandra.
Vi har ett 80-års jubileum att se fram emot i höst. Om inget oförutsett inträffar så planerar vi för en
gemensam jubileumsfest på Hundtorpet lördag den 28 augusti. Den planerade upptaktshelgen har
blivit framflyttad allt eftersom restriktionerna förändrats. Nu har vi bestämt att det får bli aktiviteter i
samband med jubileet, en typ av ”prova på dag” samma lördag som festen. Har du tips eller idéer,
hör av dig till styrelsen!
Det är många som ser fram emot starten av tävlingsverksamheten och förhoppningen är att vi ska
kunna ha en relativt normal tävlingshöst med tävlingar i såväl bruks, lydnad och rallylydnad.
Agilitygänget gör sitt bästa för att kunna arrangera en agilitytävling framöver, vi hoppas verkligen att
allt går i lås. I fjol satsade vi extra på att förbättra och utöka agilityplanen och det är så kul att den
används så flitigt. Vi har i år två hemmaekipage som kvalat in till SM i agility, duktiga duon Helena
Hägglund och Cornelia Ingelsson. Det blir dock bara Helena som åker ner till Kalmar den 17 juli med
sin Hilding. Vi är stolta över er och håller alla tummar!
Den 12 juni har vi årets första MH och nästa MH är planerad i augusti. Vi hoppas även kunna
genomföra en inofficiell utställning i höst. Den officiella utställningen för brukshundar har vi dock
ställt in även denna sommar.
Städdagen genomfördes i strålande sol en lördag i slutet av maj. Tack till alla som deltog denna dag
och tack även till den kvartett som städat så fint invändigt i klubbstugan.
Vi får många frågor och önskemål om kurser. Vi startar kurser allt eftersom vi har möjlighet. Våra
duktiga instruktörer gör sitt bästa med att hinna med. Är du intresserad av kurs, håll koll på vår
hemsida där vi annonserar ut kurserna.
Efter vårens digitala medlemsmöten känns det jättebra att berätta att vi nu äntligen kan hålla ett
medlemsmöte fysiskt. Alla medlemmar är välkomna till Hundtorpet på måndag 7 juni kl 18.30. Vi
håller till med mötet utomhus på ”coronasäkert” avstånd. Ta chansen att vara med och påverka!
Vid mötet väntar utdelning av klubbens priser och KM för 2020. I vanliga fall gör vi denna
prisutdelning på årsmötet men i år genomfördes årsmötet digitalt så vi beslutade att vänta med
prisutdelningen.
Vi kommer även att genomföra ett extra medlemsmöte tisdag den 22 juni för att välja valberedning.
Det är en kvarstående punkt från vårt digitala årsmöte.

Våra träningskvällar på tisdagar har varit inställda under hela våren. Nu har vi bestämt att starta och
köra två träningskvällar i juni, den 15:e och 22:e juni. Alla är välkomna och vår instruktör Mia
Lundstedt finns på plats för att hjälpa till och svara på frågor.
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.
Men först hoppas vi att vi ses på medlemsmötet den 7 juni!
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