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Hej medlem! 
 
Nu börjar hösten släppa taget och snart har vi vinter på allvar hos oss. En härlig tid som vi kan nyttja 
med våra fyrbenta vänner, vi får dock hoppas att vi slipper så mycket halka. 
 
Vid vårt senaste medlemsmöte var skotträning uppe för diskussion. Skotträning behövs för våra 
bruksekipage eftersom det ingår vid tävling, i momenten platsliggning och budföring. Diskussionen 
slutade med att mötet gav ett uppdrag till BOL-gruppen (bruks- och lydnad) att ta fram förslag för 
omröstning vid nästa medlemsmöte. 
 
BOL-gruppen har nu återkommit med två förslag. De föreslår att skotträning genomförs på 
Hundtorpet,  
alternativ 1: torsdagar kl 18.30-19.30  
alternativ 2: torsdagar kl 20.00-21.00 
samt att skotträningen under september och oktober flyttas till söndagar kl 11-12 (förutsatt att det 
inte är arrangemang på Hundtorpet eller älgjakt).  
 
BOL-gruppen föreslår även att vi ändrar reglerna för träning av löptik på klubben. Eftersom det 
numer är tillåtet i flera hundsporter att tävla med löptik så är förslaget att löptikar tillåts på alla 
planer, med uppmaning att undvika appelplanen under veckan innan ett arrangemang (tävling eller 
MH). 
 
Tidigare i höst har i haft ett anläggningsmöte som lockade många intresserade. Vi kommer att jobba 
vidare med vår anläggningsplan och vid nästa medlemsmöte berättar vi mer om hur arbetet går. Det 
handlar om hur vi ska ta vara på vår anläggning på bästa sätt, både på kort och lång sikt. 
 
Vårt möte den 6:e december är inte vilket möte som helst utan det årliga ”Grötmötet”. Det innebär 
att vi kommer att bjudas på julgröt med goda tillbehör. Som vanligt blir vi bortskämda av vårt duktiga 
köksgäng som fixar det praktiska. Stort tack för ert engagemang Monika, Ove, Ingrid och Kenth.  
 
Vid Grötmötet kommer vi även att dela ut utmärkelsen ”Årets ÖBK-are” för år 2020. Det är ett 
kvarstående ”ärende” från det digitala årsmötet. Nu är det äntligen dags! 
Vi vill samtidigt påminna om att skicka in nomineringar för ”Årets ÖBK-are” 2021. Den utmärkelsen 
planerar vi att dela ut som vanligt på vårt årsmöte i februari 2022. 
 
Det är många som haft stora framgångar på tävlingsbanorna detta år och det gäller inom alla våra 
olika hundsporter. Kom ihåg möjligheten att ansöka om klubbens priser, mer information om vad 
som gäller för respektive pris finns på vår hemsida. 
 
Valberedningen har precis lämnat sitt förslag på styrelse för år 2022. Ni finner det på vår hemsida 
och på Facebook. Det är dock inte för sent att lämna in förslag, det går utmärkt att göra fram till den 
15 december, skillnaden är att förslagen nu ska lämnas direkt till styrelsen. Använd gärna klubbens 
mailadress info@sbk-ovik.se. Kom ihåg att den du föreslår måste vara tillfrågad och intresserad av att 
vara med. Tillsammans med nomineringen ska en presentation av den föreslagna personen bifogas.  
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En förändring har skett och det är att vår sekreterare Malin meddelat att hon väljer att avgå som 
sekreterare inför årsmötet. Det innebär att även den posten är valbar (det blir ett fyllnadsval 
eftersom Malin har ett år kvar på sin mandattid).  
 
 
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 

Vi hoppas att vi ses på ”Grötmötet”, välkommen till Hundtorpet måndag den 6 december kl 18.30. 

Styrelsen för Örnsköldsviks Brukshundklubb  
Monica Backerholm, Malin Nimrodsson Ögren, Anna-Carin Melander, Susanne Gunnarsson, Helena Hägglund 
Mia Lundstedt och Julia Hörnfeldt. 
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