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Januari 2016
Dags för årsmöte
Den 11 februari kl. 19 är det dags för årsmöte, se bifogad kallelse!

Inför årsmötet
Söderåsens brukshundklubb står inför en stor utmaning. På grund av olika
omständigheter har hela styrelsen meddelat att den avgår vid nästa årsmöte.
Även den på förra årsmötet valda valberedningen har under året lämnat sina
poster.
Ny valberedning valdes på medlemsmötet i oktober och vi har nu alltså i uppgift
att till årsmötet ta fram ett förslag på en helt ny styrelse. Tyvärr har det visat sig
vara en väldigt svår uppgift. Av de ca 25 förslagen vi har haft uppe är det enbart
två som tackat ja. Vi saknar fortfarande kandidater till ordförande, vice
ordförande, kassör, sekreterare, ordinarie ledamot och suppleant.
Så nu behöver vi DIN hjälp. Känner du någon som du vet vill arbeta i styrelsen
eller som du tror skulle passa på en styrelsepost? Eller känner du kanske själv att
du skulle kunna göra ett bra arbete i styrelsen? Hör då av dig till någon av oss i
valberedningen!
Vår förening bygger på att vi alla hjälps åt och arbetar tillsammans. Utan en
styrelse kan vi inte driva verksamheten, så denna fråga är av yttersta vikt för ALLA
medlemmar.
/Valberedningen
Lotte Wiberg, e-post: wsmaskin.lotte@gmail.com telefon: 070-2590104
Tina Wilhelmsson, e-post: tina_wilhelmsson@telia.com
Christine Ehrlander, e-post: stine@16tassar.se telefon: 070-9702803
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Specialsök
Om det finns intresse kommer
klubben att försöka ordna en kurs i
Specialsök under våren. Specialsök
kan i korthet definieras som att
föraren utbildar hunden att söka, hitta
och markera en specifik doftetikett i
olika typer av miljöer. (Se även
distriktets hemsida,
www.sbkskane.com för mer info om
Specialsök)
Intresseanmälan för kurs under våren
görs till Majvi, e-post:
karntryck@hotmail.com eller tel 042503 32 (dagtid) 0435-442035
(kvällstid)

SWISH!
Det finns nu möjlighet att t.ex. betala
fika i klubbstugan med Swish, så nu
slipper du fundera på om du har
kontanter – bara du har Swish i
mobilen! Klubbens Swish-nummer är
123 615 1831 (finns anslaget i
klubbstugan).
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Betalkuponger köket
Som ett alternativ till Swish och
kontanter, kan man nu köpa ”SBK
Tian” häfte. 10 kuponger á 10 kr =
100 kr. Häftet beställs genom att
skicka ett mail till kassör Maria Beck,
bofkonsult@hotmail.se och meddela
hur många häften som man önskar
köpa, därefter sätter man in summan
på bankgiro 973-9756 eller Swish 123
615 1831. När betalningen är bokförd
kommer kassören att lägga ner
kupongerna i ett kuvert på kansliet i
klubbstugan för avhämtning. Vid
frågor, kontakta kassören!
Aktuella kurser
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.
Kurser som pågår
 Valpkurs
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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Respektera våra träningsmarker!
Den 16 augusti började bockjakten,
den 1 oktober drog rådjursjakten
med drivande hund igång och längre
fram i oktober startar älgjakten.
Därmed blir det trängre i skogen. Vi
försöker samsas om de
träningsmarker vi har tillgång till i
klubben!
Det är viktigt att vi alla hjälps åt och
respekterar de marker där klubben
har möjlighet att träna och arrangera
tävlingar, så att vi inte skapar
onödiga konflikter med markägare,
jakträttsinnehavare eller andra
klubbar; Kollebergaskogen,
Klåveröd och Vedby strövområde,
Broröd och naturreservatet runt
Herrevadskloster. Kontakta Majvi
Nilsson eller Karin Sundblad så
försöker vi hitta lösningar för er som
vill träna. Kontaktuppgifter finns på
hemsidan!
Mark-gruppen
Öppet hus/fri träning torsdagar
 ALLA medlemmar är välkomna till
klubben på torsdagarna, då det är
fritt för 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.
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Barometertavlorna
Glöm inte att lämna in resultat från
årets tävlingar och utställningar –
senast den 31 december!
Reglerna för vad som ger poäng finns
på hemsidan under TävlingVandringspriser (bläddra neråt på
sidan). Lappar för inlämning av
resultat finns i klubbstugan, till höger
innanför dörren in till cafeterian.
Mailadress i medlemsregistret
Nyhetsbrevet skickas ut varje månad
per mail till alla medlemmar som har
mailadress inlagd i medlemsregistret
(vi lägger också ut det på klubbens
hemsida). 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.
Anmälan agilitytävlingar
För den som tävlar agility så gäller en
ny väg för anmälan för tävlingar 2016:
http://sagiktavling.se/
För övriga grenar är det fortsatt
anmälan via www.sbktavling.se
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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? 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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någon aktivitet, tävling eller liknande
som du vill berätta om för andra
medlemmar? Lämna gärna ett bidrag
till nyhetsbrevet (och gärna med
foton). Maila till
soderasensbk@telia.com – senast
den 20 i varje månad vill vi ha
material.

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/Avt
alsformer/Vara-tillval/Klubbenergi/

Bidrag till nyhetsbrevet!

Nyhuus
AB,
Holmgårdsvägen
2, Klippan, 0435-13852
Har du ochVapen
din hund
gjort
något roligt
– t.ex. gått en kurs eller varit på
JULERBJUDANDE; medlemmar erbjuds 25% rabatt på vintertäcken, gäller 1 dec-30 jan
Våra öppettider under nyår och trettonhelgen är:
30/12 10-15
ÖPPET
31/12 Nyårsafton STÄNGT
1/2 Nyårsdagen
STÄNGT
5/1 10-15
ÖPPET
6/1 Trettondedagsafton STÄNGT
Övriga dagar som vanligt, månd-fred 10-18
Välkomna önskar Louise & Ola

