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Hej medlem! 
 
Vilken helg vi lämnat bakom oss! Sol och värme och dessutom många som tog chansen att äta våfflor 
på Hundtorpet. Det blev en trevlig stund tillsammans. Som någon sa, det bör vi göra oftare, bara 
träffas och prata med varandra. Och visst är det viktigt att vi ses, det behöver kanske inte vara så 
organiserat varje gång. Vi i styrelsen tar med oss denna tanke. 
 
Vi har genomfört ett årsmöte, även denna gång digitalt. Fjolåret präglades av pandemin och de 
åtgärder som följde med den. Nu hoppas vi kunna genomföra våra planerade aktiviteter och att det 
inte behövs fler restriktioner. Självklart ska vi fortsätta att vara rädda om varandra och hålla oss 
hemma när vi har symptom. Vi i styrelsen vill också passa på att tacka för förtroendet att få jobba 
vidare i styrelsen för vår klubb ytterligare ett år. Styrelsen består av samma personer även om två 
bytt poster. 
 
Vi har avslutat vår gemensamma träning i Gideå plantskola för säsongen. Träningen har varit 
välbesökt och vi har även fått träffa en del nya hundar och ägare viket alltid är roligt. Vi tackar 
Holmen Skog för att vi får denna möjlighet till träning, dessutom i ett trevligt samarbete med 
Nordmalings Brukshundklubb och Spaniel- och retrieverklubben. 
 
Nu ser vi fram emot en härlig vår och att våra träningsplaner ska tina fram så att Hundtorpet åter blir 
vår naturliga mötesplats. Vi kommer att starta våra gemensamma träningar längre fram i vår och det 
planeras även för en arbetsdag/helg. Vi hoppas på bra uppslutning då det finns mycket att ta tag i på 
stugan och anläggningen. När det gäller anläggningen så bjuder vi in till ett anläggningsmöte söndag 
3 april kl 16. Alla är välkomna! Vi jobbar vidare med vår anläggningsplan för att ta vara på vår 
anläggning på bästa sätt, både på kort och lång sikt. 
 
Vi har även en rad tävlingar, MH-tester och inte minst, en officiell och en inofficiell hundutställning, 
att se fram emot. Som vanligt efterlyser vi funktionärer, ta gärna tillfället att hjälpa till! Det är lärorikt 
att uppleva en tävling/prov/utställning som funktionär. Kom ihåg att du behövs, oavsett erfarenhet 
och kunskap. Det finns en uppgift för alla! Kontaktpersoner för våra verksamheter hittar du på 
hemsidan, slå en signal eller skicka ett mail till kontaktpersonen, det går även bra att skicka ett mail 
till klubbens adress info@sbk-ovik.se eller kontakta oss i styrelsen. 
 
Det kommer många frågor kring planerade kurser. Givetvis hoppas vi kunna möta efterfrågan och 
starta kurser allt eftersom våra instruktörer har möjlighet. Kurserna annonseras på vår hemsida, så 
håll koll där! 
 
Måndag den 4 april kl 18.30 är det dags för årets första medlemsmöte. När mötet är avslutat är det 
dags att uppmärksamma alla våra pristagare. Vi informerade om pristagarna vid årsmötet men nu är 
det dags att dela ut priserna ”på riktgt”. Det gäller klubbmästerskap, ansökta vandringspriser och inte 
minst, uppvaktning av Årets ÖBK:are 2021, Karolin Isaksson. 
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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 medlemsmötet, välkommen till Hundtorpet måndag den 4 april 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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