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Hej medlem!
Helgens ruskväder påminner oss om att hösten är i antågande! Vi skänker en
tacksamhetstanke till alla funktionärer och tävlande som deltog i våra brukstävlingar
i helgen, verkligen otur med vädret!
Hösten medför en aktiv period för klubben. Vi har tävlingar i rallylydnad och lydnad
framför oss samt även MH. Om du inte känner dig redo att tävla, kom gärna och titta. Det
finns även möjlighet att träningstävla i inofficiella cuper i både rallylydnad och agility. Mer
information finns på vår Facebooksida och i kalendern på hemsidan. Vi har också Hundens
vecka framför oss, traditionsenligt vecka 37.
Vi har kommit i gång igen med våra tisdagsträningar. Alla är välkomna upp till Hundtorpet.
Vi har vår instruktör Mia på plats kl 18.30-19.30, hon delar med sig av tips och råd. Det
finns kaffe och enklare fika att köpa. Även torsdagarnas Brukskvällar är i gång, samling
kl. 17.45 i klubbstugan för en gemensam planering. Möjlighet till skotträning mellan
kl. 18.30 och 19.30.
Höstens kursverksamhet är i gång, det är roligt att intresset är så stort för att delta.
Liksom tidigare efterlyser vi funktionärer, ta gärna tillfället att hjälpa till! Det är både roligt
och lärorikt. 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 finns uppgifter för alla, oavsett
erfarenhet.
Under sommaren har vi haft representanter på SM i agility, Helena Hägglund, Cornelia
Ingelsson och Sanna Hägglund gjorde alla fina insatser. Sanna åkte även på ungdoms-SM där
hon hamnade på prispallen med tre av de fyra hundar som hon startade i agility. Sanna är
även kontaktperson i den ungdomsgrupp som bildades tidigare under året. Ni hittar dem på
sociala kanaler, Instagram och Facebook. Vi i styrelsen uppskattar verkligen att ungdomsverksamheten kommit i gång så bra.
Vi har ytterligare ett SM att se fram emot i höst, SM i Nosework där klubben representeras
av Eleanor Dahlberg. Vi håller alla tummar för dem!
Kommande helg avgörs SM i Bruks och Lydnad, Carola Fängström var en hårsmån ifrån att ta
en plats. Vi får ge oss till tåls och hoppas på deltagare från vår klubb kommande
år, efter helgens hemmatävlingar i spår och sök har vi nu ytterligare två ekipage som är klar
för elitklass.

Under sommaren har vi haft upprepade problem med vårt vatten i klubbstugan. Vi kan bara
beklaga att det ställt till olägenheter. Vår anläggningsgrupp har nu löst problemet så vi
hoppas att vattentillgången ska vara stabil framöver.
Nästa medlemsmöte blir måndag den 3 oktober 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
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