Nyhetsbrev
Söderåsens Brukshundklubb

Mars 2014

Ordförande har ordet!
Jag får börja med att tacka för
förtroendet att bli vald till ordförande,
passar också på att tacka Olle för det
jobb han gjort och kommer att göra.
Hönssamlandet som har varit en stor
inkomstkälla blev vi tvungna att avsluta
på grund av att tiderna som jobbet ska
utföras på inte funkar när man ska jobba
dagen efter.
Finns det någon idé hur vi kan ha lite
extrajobb stort eller litet tveka inte att
prata med någon i styrelsen.

Om man har Kraftringen som
elleverantör så kan man välja
Söderåsens BK som mottagare av
Kraftringen föreningsstöd. Detta kostar
inget för dig som kund, detta är
Kraftringens sponsring. Stöt på släkt och
vänner att välja Söderåsens BK. Klubben
får 100 kr för var och en som väljer oss.
Det som ligger närmast i tiden i
tävlingsväg på klubben är
spårtävlingar, lydnadsprov, 2-dagars
rallytävling och agility. Allt detta under
april och maj månad. Är du inte redan
engagerad så kolla med ansvariga för
de olika grenarna, hjälp behövs alltid
och det finns något att göra för alla. Alla
kan vi göra något, ingen kan göra allt
själv.
1 maj är det dags för medlemsmöte. Då
kan man påverka klubbens framtid och
få svar på sådant man undrat över.
Med hopp om en trevlig vår!
Bengt Hellman

Medlemsmöten 2014
Det kommer som vanligt att hållas två
medlemsmöten under året, den 1 maj
kl. 18.30 i klubbstugan och 5 oktober
(då kommer även RACET att avgöras)!
Kallelse till mötet 1 maj bifogas detta
nyhetsbrev!
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 0707320912. Info om promenaden finns
även på hemsidan:
www.soderasensbk.se
Tävlingssäsongen startar
Årets första officiella tävling som
arrangeras av Söderåsens BK är elitspår
den 6 april. Därefter är det dags för
lägre- och högreklass spår den 27 april,
rallylydnad alla klasser 3-4 maj, agility
klass I den 11 maj och lydnad alla
klasser 25 maj.
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Håll dig informerad genom
hemsidan
Du vet väl att klubben har en
hemsida med adressen:
www.soderasensbk.se
Månads-/klubbtävlingar
Passa på att träningstävla på klubbens
månadstävlingar! Först ut är
lydnad/brukslydnad/rallylydnad den
24 april. 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 Söderåsenmedlem, 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. Den första klubbtävlingen hålls
den 15 maj och det är anmälan kl. 1818.20 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 agilit: 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.

Där hittar du aktuell information om
aktiviteter på klubben som möten,
kurser, månadstävlingar och annat!
Vi finns också på Facebook:
www.facebook.com/soderasensbk
Aktuella kurser
Pågående kurser/start inom kort
 Valpkurser startar löpande
 Slyngelkurs startar 25/3
 Prova-på-kurs har startat
 Grundkurs inför agility har startat
Planerade kurser/start senare i vår:
 Nybörjarkurs rallylydnad
 Nybörjarkurs agility
 Fortsättningskurs agility
 Nybörjarkurs lydnad
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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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” – 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...

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

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 insats ibland är värd mycket för
vår klubb.

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

Skicka ett mail till
soderasensbk@telia.com så ser vi till att
rätt person kontaktar dig.

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.

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/Vara-tillval/Klubbenergi/

