Nyhetsbrev
Söderåsens Brukshundklubb
Sida 1av 5

[År]

Augusti 2014
Höstterminen startar!
Nu i augusti ökar verksamheten på
klubben igen med olika aktiviteter
och kursstarter. En del kurser pågår
redan och har gjort det under
sommaren.
Hundens dag 10 augusti
Den 10 augusti är det ”Hundens dag”
på klubben. Detaljerna i planeringen
håller fortfarande på att spikas när
detta skrivs, så håll koll på hemsidan
för mer information. Vi kommer att ha
inofficiella tävlingar i agility och
rallylydnad samt uppvisning av
utställningsträning och rallylydnad –
detta är det som är helt klart just nu
men fler detaljer kommer som sagt
på hemsidan!
Grillkväll 15 augusti
Den 15 augusti välkomnas alla
medlemmar till klubben, vi tänder
grillen och umgås över en bit mat.
Var och en tar med sig det man vill
äta och dricka. Mer info finns på
hemsidan.

Promenader under hösten
En gång i månaden kommer det att
bli gemensamma promenader under
hösten. Dessa är öppna även för ickemedlemmar, så ta gärna med
grannar, släktingar, arbetskamrater...
Första tillfället blir 24 augusti. Mer
info finns på hemsidan!
Håll dig informerad genom
hemsidan
Du vet väl att klubben har en
hemsida med adressen:
www.soderasensbk.se
Där hittar du aktuell information om
aktiviteter på klubben som möten,
kurser, månadstävlingar och annat!
Vi finns också på Facebook:

www.facebook.com/soderasensbk
Klubbjackor
Det är nu två år sedan vi beställda
klubbjackor senast och under den
tiden har det hunnit komma nya
medlemmar och någon kanske har
lyckats slita ut sin jacka? Vi kommer
att ta upp beställningar nu under
våren, sedan är det leveranstid på ca
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2 månader eftersom jackorna sys upp
på beställning. Priser m.m. finns på
hemsidan. Vi behöver ha 10
beställningar för att vår leverantör
ska starta produktionen.
Aktuella kurser
Pågående kurser

 Valpkurs (startar löpande)
 Fortsättningskurs
allmänlydnad
Kurser som startar i augusti:

 Fortsättningskurs agility (12/8)
 Tävlingslydnadskurs (med
extern instruktör, 11/8)
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Öppet hus/fri träning
torsdagar
 ALLA medlemmar är välkomna
till klubben på torsdagarna, då
pågår inga kurser utan det är
fritt för träning.
 Tänk bara på att visa hänsyn
till varandra, så att du inte stör
någon annans träning.
 Alla medlemmar är givetvis
välkomna till klubben även
andra dagar i veckan, en del
av lilla planen (närmast
parkeringen) ska alltid vara
tillgänglig för egen träning
även när det är kurser som
pågår.

Den 21 augusti har vi instruktörsmöte
och därefter kommer säkerligen
ytterligare kurser att dra igång.
Vi försöker att möta de önskemål som
medlemmarna har om kurser, så
anmäl dig om du är intresserad av att
gå kurs!
Till hösten planeras klickerkurs,
mer info finns på hemsidan! Vi
behöver fler intresserade, så att vi
kan boka instruktören!
Kursanmälan görs till Majvi på tel
042-50332 (dagtid) eller 0435-442035
(kvällstid). Det
finns också ett
enkelt formulär på
hemsidan där man
kan skicka in sina
uppgifter och
anmäla intresse för
kurs.

Rallylydnad ”sista
chansen”
Den 12-13 juli hölls
rallylydnadstävlingar i mästarklass
på klubben. Tävlingen kallades «sista
chansen» eftersom det var sista
kvalmöjligheten till årets SM.
Lördagen bjöd på fint väder för de
tävlande, även om en och annan hund
kanske tyckte att det var i varmaste
laget. På söndagen hade vi nog juli
månads regnigaste dag, men det
hindrade inte deltagarna från att göra
fina resultat.
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Höstens tävlingar
Under hösten arrangerar klubben
tävlingar i olika grenar, och som
vanligt behövs det funktionärer. Det
finns alltid något som du kan hjälpa
till med, även om du inte har någon
funktionärsvana sedan tidigare.
30/8
7/9
3/10

Agility klass 2 och 3
Sök, lägre-högre-elit
Rallylydnad, nybörjaroch fortsättningsklass
8/11
Lydnad, alla klasser
9/11
Appell, spår, sök, rapport
Är du intresserad av att ställa upp
som funktionär, skicka ett mail till
klubbens adress så förmedlar vi
kontakten med ansvariga för de olika
tävlingarna, eller skriv upp dig på
listan i klubbstugan!

Hösten närmar sig…
I augusti börjar kvällarna bli mörkare
igen och det kan vara dags att börja
plocka fram reflexerna till den sista
kvällspromenaden! Även om himlen
fortfarande är ljus, är det mörkt på
vägen. Syns du inte – så finns du inte!
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Månads-/klubbtävlingar
Passa på att träningstävla på
klubbens månadstävlingar! I
lydnad/brukslydnad/rallylydnad
är nästa tillfälle den 28 augusti.
Anmälan kl. 18-18.20, lottning kl.
18.30. Vill man tävla elitklass lydnad
vill vi ha anmälan i förväg, läs mer på
hemsidan! Kostnad: 30 kr för
Söderåsen-medlem, 50 kr för
medlem i annan klubb.
I agility har vi 4 klubbtävlingar
under året, 2 på våren och 2 på
hösten. Dessa ligger till grund för
klubbmästerskapet, förutom att det är
ett bra tillfälle att träningstävla. Det
arrangeras även en enklare
nybörjarklass för den som vill prova
att springa fler hinder i rad men inte
riktigt känner sig mogen för en hel
bana. Nästa tillfälle är den 14 augusti
och det är anmälan kl. 18-18.20 och
sedan kör vi igång med
nybörjarklassen kl. 18.30. Hjälp
gärna till med banbygge och
förberedelser när du har anmält dig.
Vi påminner också om att vi inte har
några särskilda funktionärer vid
dessa tillfällen utan alla som deltar
förväntas hjälpa till i de klasser där
man inte springer själv samt med
ombyggnad av banan mellan
klasserna. Kostnad i agility: 2 lopp,
agility + hopp 30 kr för Söderåsenmedlem, 50 kr för medlem i annan
klubb. Nybörjarklassen kostar 10 kr
för Söderåsen-medlem och 15 kr för
övriga.
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Träningsmarker för
spår/sök
Vi får aldrig träna spår eller sök i
grupp (3 eller fler) utan att ha
tillstånd. Även när man tränar enskilt
eller bara är två, är det bra att veta att
det är okej med markägare och
jakträttsinnehavare.
Klubben har tillgång till marker i
Klåveröd, Vedby och Finstorp på
torsdagar samt lördagar eller
söndagar enligt särskilt schema, samt
i Broröd på söndagarna efter
överenskommelse. Dessa marker
bokas genom Karin Sundblad, 0707340826
Visa respekt för vår
omgivning
Det är viktigt att vi alla respekterar
att området vid Herrevadskloster
numera är ett naturreservat där
hundar ska hållas kopplade. Detta
inkluderar även hagen bredvid
klubben, där vi t.ex. brukar ha
parkering i samband med större
tävlingar och rastar våra hundar i
samband med kurser och träningar.
Låt oss alla respektera detta!
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”Klubben” – vem är det??
Söderåsens BK är en ideell förening
och ”klubben” är alla vi som är
medlemmar! Utan insatser från
medlemmarna så blir det inga kurser,
inga tävlingar, inget gräs klippt...
Alla kan göra något litet, ju fler som
delar på jobben, desto lättare blir
det! Kanske kan just du bidra på
något sätt till verksamheten, till
exempel hjälpa till i köket på någon
tävling eller städa klubbstugan någon
gång om året? Det finns en lista i
klubbstugan att skriva upp sig på om
man kan tänka sig att städa stugan
någon gång! Vi behöver också
funktionärer till tävlingar, hjälp med
gräsklippning... Man behöver inte
göra saker varje dag eller varje
vecka, men en liten insats ibland är
värd mycket för vår klubb.
Skicka ett mail till
soderasensbk@telia.com så ser vi till
att rätt person kontaktar dig.

Stöd klubben – teckna Klubbenergi hos Kraftringen!
Om du tecknar elavtal med Kraftringen så kan du välja ”Klubbenergi” som tillval.
Kraftringen stöttar då den klubb du väljer (Söderåsens BK, så klart) med 100 kr. Utan att det
kostar DIG något extra! Läs mer på http://www.kraftringen.se/Privat/El/Avtalsformer/Varatillval/Klubbenergi/
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Stöd våra
samarbetspartners/sponsorer!
Olssons
Vapenverkstad &
Hundshop, Klippan
15% medlemsrabatt på
hundtillbehör (EJ foder)

Vi önskar alla medlemmar
välkomna till klubben på
kurser och andra
aktiviteter under hösten!

