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Årsmöte 2015
Den 12 februari är det dags för
årsmöte, se separat kallelse som
bifogas detta utskick. Observera att
det fr.o.m. nu är föranmälan till
måltider som serveras vid klubbens
möten!
Föreläsning 5 mars
Den 5 mars kl. 17.30-20.30 kommer
Jenny Wibäck (se www.lyckagard.se
för mer info om Jenny) och föreläser
på temat ”Starka tillsammans –
mental träning för hundägare”. Se
bifogad information – missa inte
chansen att lyssna på Jenny!
Inofficiell utställning 25
april
Äntligen tar klubben upp en tidigare
verksamhet och arrangerar inofficiell
utställning igen! Den 25 april är det
dags. Se bifogad inbjudan!
Möte om regelrevidering
lydnad och bruks
Alla förslag finns nu ute på SBKs
hemsida:
http://www.brukshundklubben.se/forslag_fra
mkomna_vid_regelkonferensen_2014

Den 15 januari kl. 19.30 träffas vi på
klubben och diskuterar detta för att
lämna våra synpunkter vidare till
distriktet.

Aktuella kurser
Det finns lediga platser på
fortsättningskurs allmänlydnad
med start nu i januari!
Vi försöker att möta de önskemål som
medlemmarna har om kurser, så
anmäl dig om du är intresserad av att
gå kurs! Kursutbud finns på
hemsidan, men vi har oftast inte
möjlighet att ha alla typer av kurser
igång samtidigt så ibland kan det
vara lite väntetid innan en kurs
startar.
Ny kurs – grundfärdigheter, för
blivande tävlingshundar, planeras
under våren. Se bifogad information.
Kurser som startar i januari

 Valpkurs (startar löpande)
 Fortsättningskurs
allmänlydnad
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.
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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
Öppet hus/fri träning
torsdagar
 ALLA medlemmar är välkomna
till klubben på torsdagarna, då
det är fritt för träning. (Just nu
pågår en fortsättningskurs i
rallylydnad att pågå på
torsdagarna, men det finns
ändå utrymme för “fri träning”)
 Tänk 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.

Tävlingar 2015
Nu är det dags att planera in årets
tävlingar i kalendern, det behövs
alltid funktionärer som hjälper till
med stort och smått. Man behöver
inte ställa upp varje gång, men gör
varje medlem någonting någon gång
under året så är det en viktig insats!
11 april, lägre-högre klass spår
12 april, elitklass spår
1 maj, agility dubblerad klass 1
2 maj, rallylydnad alla klasser
3 maj, lydnad alla klasser
6 september, lägre-högre-elitklass
sök
14 november, lydnad alla klasser
15 november, appellklass 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. Att vara funktionär på
tävling är ett bra sätt att lära sig mer
om de olika hundsporterna och det
finns uppgifter som även den som
inte varit med förut kan hjälpa till
med!
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Mailadress i
medlemsregistret
Läser du detta nyhetsbrev på
hemsidan? Nyhetsbrevet skickas ut
varje månad per mail till alla
medlemmar som har mailadress
inlagd i medlemsregistret. Du kan
själv lägga till/uppdatera dina
uppgifter genom att gå in på ”Mina
sidor” på Svenska
Brukshundklubbens hemsida:
http://www.brukshundklubben.se/kl
ubbar-medlemskap/mina-sidor/
Har du problem med att ändra
adressen själv, kan du skicka ett mail
till klubben:
soderasensbk@telia.com så försöker
vi ordna det.
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.
Nu när jaktsäsongen pågår är det
extra viktigt att vi inte bara dånar ut i
skog och mark med hundarna, det är
så lätt hänt att det blir konflikt med
markägare och jägare, och vi är
beroende av deras välvilja för att ha
marker att träna på!
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
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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!
”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.
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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/

Stöd våra
samarbetspartners/sponsorer!
Nyhuus Vapen AB (fd Olssons
vapenverkstad & hundshop, Klippan),
Holmgårdsvägen 2, Klippan, önskar
alla medlemmar välkomna och
fortsätter med 15 % medlemsrabatt på
hundtillbehör (gäller ej foder).

Vi önskar alla
medlemmar en God
fortsättning på 2015!

