Nyhetsbrev
Söderåsens Brukshundklubb

Februari 2014
Årsmöte – ny styrelse och
utmärkelser
Torsdagen den 13 februari var det
årsmöte på klubben.
Som mötesordförande fungerade
Kenneth Dådring, som tidigare varit
klubbens ordförande. Efter genomgång
av 2013 års verksamhet och planerna
för 2014 var det dags för valen till
styrelsen. Olle Nilsson avgick som
ordförande efter 10 år på posten och
ersattes nu av Bengt Hellman. Lina
Nilsson valdes som sekreterare och
Agneta Andersson som ledamot. Det
valdes även två nya suppleanter, Roger
Lundqvist och Lena Johansson. Kvar på
sina poster sedan tidigare finns vice
ordförande Christofer Lövgren och
kassör Katarina Molin.
Vid årsmötet utdelades också priserna
för olika prestationer under 2013, som
barometermästare och klubbmästare.
Lista på priserna och vilka som fick
dem, finns på hemsidan under TävlingVandringspriser!

Påskpromenad
På LÅNGfredagen tar vi
en LÅNGpromenad i
Klåveröds strövområde.
Samling vid dammen i
Klåveröd, långfredagen den 18 april kl.
09.30. Vi räknar med att gå ca 10 km, ta
med fika för paus på vägen. Efter
promenaden äter vi på caféet på
vandrarhemmet i Klåveröd, för att vi ska
boka bord vill vi ha anmälan senast 13
april till bibbi.berglund@telia.com
eller 070-7320912. Info om detta finns
även på hemsidan:
www.soderasensbk.se
Aktuella kurser
Pågående kurser
Just nu är det ett kort uppehåll i
kurserna, den 24 februari är det dags
för TESTET för deltagarna i fortsättning
allmänlydnad som gått under vintern.
Planerade kurser
 Valpkurser startar löpande
 Slyngelkurs startar i mars
 Nybörjarkurs rallylydnad
 Nybörjarkurs agility
 Fortsättningskurs agility
 Nybörjarkurs lydnad
NYHETER under vinter-vår 2014:
 Prova-på-kurs
 Grundkurs inför agility (start
februari)

Medlemsmöten 2014
Det kommer som vanligt att hållas två
medlemsmöten under året, den 1 maj
och 5 oktober (då kommer även RACET
att avgöras). Mer info kommer!

Kursanmälan görs till Majvi på tel 04250332 (dagtid) eller 0435-442035
(kvällstid). Det finns också ett enkelt
formulär på den nya hemsidan där man
kan skicka in sina uppgifter och anmäla
intresse för kurs.
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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
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, 070-7340826
Det är också viktigt att vi alla
respekterar att området vid
Herrevadskloster numera är ett
naturreservat där hundar ska hållas
kopplade.

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.

”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?

