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Hej medlem! 
 
Nu äntligen är våren här och det finns hopp om att det kommer en sommar även detta år! 
Att våren är här syns inte minst på vår klubbstuga Hundtorpet. Nu är det full rulle, bilar på 
parkeringen, medlemmar i stugan och självklart, hundar på våra träningsplaner. Det tränas 
hund, pratas hund och vi umgås med varandra och våra hundar. Det är en härlig tid! 
 
Vi har nyss haft en helg med rallylydnadstävlingar och nu väntar tävlingar och tester av olika 
slag. I år har vi även möjlighet att erbjuda en officiell hundutställning för brukshundar och en 
inofficiell hundutställning för övriga raser, den 2 juli på Molidens idrottsplats. Det går 
fortfarande att anmäla sin hund, sista dag för anmälan är den 1 juni, se mer info på 
hemsidan. 
 
Vi är i gång med flera kurser, extra roligt i år är att vi kan erbjuda kurs i agility 
(hinderinlärning) samt i den nya hundsporten Hoopers. På tisdagarna har vi träningskvällar 
med vår instruktör Mia på plats. Hon syns med sin väst med texten ”Instruktör” på ryggen. 
Ta chansen att prata hund med henne och ställ dina frågor. Alla är välkomna och det finns 
kaffe och fika till försäljning i stugan. Även torsdagarnas bruksträning har startat. 
 
På valborgsmässoafton genomfördes årets första städdag och uppslutningen var mycket bra. 
Det krattades och lyftes fram utemöbler bland annat. Dessförinnan hade även vårt 
”köksgäng” städat stugan invändigt. Vi kommer även att bjuda in till två städkvällar, den 14 
och 15 juni, då väntar bland annat målning. Tiden är kl 17-21, men det går bra att komma lite 
senare om det passar bättre. 
 
Liksom tidigare 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. 
 
Ta även chansen att besöka våra tävlingar och prov: 
27 maj Bruksprov, appellklass spår, sök och rapport samt lägre klass spår. 
29 maj Mentalbeskrivning Hund, MH, med start 8.30 på Hundtorpet 
4-6 juni  Övikshoppet, agilitytävlingar på Kallehov. 
11 juni  Bruksprov, sök lägre, högre och elitklass. 
12 juni  Lydnadstävling; startklass och klass 1. Hundtorpet, start kl 10.00. 
5 juli Lydnadstävling; startklass och klass 1. Hundtorpet 
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Sedan fortsätter aktiviteterna även under hösten. 
 
Vi kommer även att delta på friluftsmässan Höga kusten Gamefair i Moliden den 17-19 juni. 
Kom och besök oss där, vi visar agility, hoopers och rallylydnad. Det kommer även att finnas 
möjlighet att prova själv med sin egen hund. 
 
Vår målsättning är att alla aktiviteter ska finnas i kalendern på hemsidan. På vår sida på 
Facebook kommer det att läggas en länk till kalendern varje måndag. 
I kalendern finns även information om uthyrningen av våra rum och platser för 
husvagn/husbil. Det är roligt att så många utnyttjar möjligheten att bo i våra 
övernattningsrum. Liksom tidigare bokas rummen och husvagnsplatserna på hemsidan. 
 
Vi vill även påminna om möjligheten att ta en promenad runt vår promenadslinga. Det är en 
härlig skogsstig och alla går åt samma håll så att vi undviker att mötas. Kom ihåg att notera 
din starttid på anslagstavlan som sitter på röda boden. 
 
Vi har precis nåtts av den glädjande nyheten att vi nu har passerat 300 medlemmar! Det var 
några år sedan som vi var så många. Jätteroligt och vi hälsar alla nya medlemmar hjärtligt 
välkommen till oss. Ta chansen att komma upp till klubbstugan, våra planer är till för just dig 
och din hund (ta gärna en titt i kalendern på hemsidan om vad som pågår). Det finns alltid 
tillgång till toalett och stugan är oftast öppen när det pågår aktiviteter. 
 
Vi påminner om medlemsmötet på måndag den 13 juni kl 18.30 på Hundtorpet 
 
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 

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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