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Mars 2015
Ordförande har ordet!
Jag får börja med att tacka för
förtroendet att bli omvald som
ordförande. Passar också på att hälsa
Lena Pålsson och Maria Beck
välkomna till styrelsen som vice
ordförande respektive kassör.
Ett stort tack för de insatser som ni
gjort till Christofer Lövgren och
Katarina Molin som lämnar dessa
poster.
Bara några dagar efter årsmötet
nåddes vi av det tragiska beskedet
att Jessica Serwe avlidit i en
hjärtinfarkt, bara 38 år gammal.
Jessica var en uppskattad instruktör
och god vän till många i klubben.
Våra tankar går till sonen Wilmer.
Bengt Hellman
Respektera våra
träningsmarker!
Det är nytt jaktlag i
Kollebergaskogen och om vi ska
kunna utnyttja marken till kurser och
träning så måste alla medlemmar
hjälpas åt och respektera följande:
Ingen träning får bedrivas i
Kollebergaskogen utan att man tagit
kontakt med Majvi först (gäller även
enskild träning!)
Håll hundarna kopplade även vid
vanliga promenader, så undviker vi
konflikter.
I strövområdena Vedby och Klåveröd
fördelas markerna mellan
hundklubbarna. Även här vill vi
understryka vikten av att inte gå ut
och träna på egen hand, då det kan

ställa till problem inte bara för vår
egen klubb utan även för andra
klubbar, och skapa onödiga
konflikter med våra grannklubbar.
Även i Vedby och Klåveröd skall
hundar hållas kopplade på
promenaderna!
Vi ber även medlemmarna att
respektera att området kring
Herrevadskloster är ett naturreservat
där hundar ska hållas kopplade, och
det inte får bedrivas någon form av
hundträning utan tillstånd (gäller
även enskild träning). Även kohagen
bredvid klubben ingår i
naturreservatet och hundar ska alltså
vara kopplade vid rastning där.
Det är tråkigt att behöva utdela dessa
pekpinnar, men vi måste vara lite
bättre än ”den vanliga hundägaren”
så att vi kan fortsätta med klubbens
verksamhet!
Mark-gruppen
Tävlingslydnadskurs
En ”kortkurs” med inriktning på
tävlingslydnad kommer att hållas i 22
mars och 6 april med Jörgen Jönsson
som instruktör:
http://soderasensbk.com/kurseraktiviteter/inbjudan_lydnadskurs.pdf
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Nya i styrelsen
Vice ordförande – Lena Pålsson.
Lena har två hundar, Chilli, en 6 år
gammal blandras som hon tävlar
rallylydnad med (tävlat SM) och
Freja, en 1½ år gammal Australian
Shepherd som aktiveras med
rallylydnad, agility och spår med
siktet inställt på tävling till våren.
Lena är ett målmedvetet
energiknippe som även har uppdrag
i OK Kompassens styrelse och har
haft uppdrag i Bonnarps byaförening.
Kassör – Maria Beck.
Maria har tre stycken Shetland
sheepdog. En av dem är en
”soffhund” (pga skada). En tävlar
dottern agility med och med den
läggs det även ner mycket tid på
utställningar. Den tredje aktiveras
med rallylydnad och agility med
tävling som mål. Hon har även en
border collie som hon vallar med.
Maria är bl.a. utbildad
räddningshundsinstruktör, men detta
har hon lagt på hyllan då hon vill få
mer tid för att träna och tävla sina
egna hundar. Tidigare har Maria
suttit som kassör i Västsvenska
vallhundsklubben. Hon har också
suttit 4 år som kassör i Halmstad BK.
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
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vara lite väntetid innan en kurs
startar.
Det finns lediga platser på
slyngelkurs som planeras att starta
tisdag 24 mars!
Kurser som pågår

 Valpkurs
 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.¨
Tyvärr har formuläret för
kursanmälan varit ur funktion under
en period. Vi har lyckats få fram
mailadresser till de flesta som skickat
meddelanden genom formuläret och
kontaktat er – men om du fyllt i
formuläret och inte hört något, skicka
gärna ett mail till klubben:
soderasensbk@telia.com
Skott-träning
Vi fortsätter under mars med skottträning på söndagar kl. 13. Mer info
här:
http://soderasensbk.com/kurseraktiviteter/skott-traning.pdf
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Flockpromenader
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ta gärna med någon granne eller vän
med hund.
Alla är så uppbokade nu för tiden och
tycker inte att de hinner, men handen
på hjärtat... vad kan vara bättre än en
söndagsförmiddag i skogen?
Njut av livet och gör saker som du
mår bra av
!
Hoppas nu att vi ses nästa runda!

Lite information om våra
flockpromenader:
Vi har nu gått 5 flockpromenader och
vi har hittills varje gång varit ett tiotal
hundar eller fler. Det är jättekul
ochså roligt att det uppskattas!
Ca 1 gång per månad går vi och alltid
söndagar 09.30. Då jag försöker hitta
olika rundor att gå ( och gärna prova
dem, helst utan att gå vilse
) så
publiceras plats och datum i
nyhetsbrevet varje månad.
De sista gångerna har vi, eller rättare
sagt Chiccos husse Rickard, ordnat
med korvgrillning till
självkostnadspris 10kr.
Alla är välkomna, oavsett om du är
nybliven hundägare och går din
första kurs, eller om du har haft
hundar hela ditt liv...
Det spelar ingen roll om du har en
busig sprallig hund, eller om du som
jag, har en hund som verkligen inte
gillar alla andra hundar. Håller vi
avstånd så går det bra. Det är nyttig
träning att gå en promenad
tillsammans.
Eftersom man gärna får gå med i våra
promenader utan att vara medlem så

Glada hälsningar
Gabriella , Rickard & Chicco
Nästa promenad blir den 15 mars,
mer info här:
http://soderasensbk.com/kurseraktiviteter/Promenad_mars.pdf
Det kommer också att bli en
långfredagspromenad den 3 april,
mer info här:
http://soderasensbk.com/kurseraktiviteter/paskpromenad_2015.pdf
Träna spår i grupp
Vi kommer att försöka starta en
träningsgrupp i spår för intresserade.
För att undersöka intresset blir det ett
möte den 10 mars kl. 19. Se även
information här:
http://soderasensbk.com/kurseraktiviteter/start%20spargrupp.pdf
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Funktionärer till tävlingar
Nu drar tävlingssäsongen igång på
klubben! Närmast på tur står
spårtävlingar, 11 april i lägre och
högre klass samt den 12 april i
elitklass. Är det någon som är
intresserad av att hjälpa till som
funktionär (spårläggare,
spårmottagare, domarskrivare) så
kontakta Bibbi:
bibbi.berglund@telia.com eller 0707320912
Längre fram är det dags för agility,
rallylydnad och lydnad – närmare
bestämt 1-3 maj (agility 1 maj,
rallylydnad 2 maj, lydnad 3 maj).
Dessa dagar behöver vi också
funktionärer av alla slag, t.ex. till
köket – du behöver alltså inte ha
några specialkunskaper för att hjälpa
till! Ett bra tillfälle att se hur det går
till på tävling. Skicka ett mail till
klubben, soderasensbk@telia.com
om du är nyfiken på att hjälpa till!
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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.
 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.

Inofficiell utställning 25
april
Äntligen tar klubben upp en tidigare
verksamhet och arrangerar inofficiell
utställning igen! Den 25 april är det
dags. Se inbjudan här:
http://soderasensbk.com/kurseraktiviteter/utstallning.pdf
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!

Barometertavlorna
Du som tävlar i agility, bruks, lydnad
och rallylydnad, eller ställer ut din
hund, kom ihåg att lämna in dina
resultat så att du syns på våra
barometertavlor! Reglerna för vad
som ger poäng finns på hemsidan
under Tävling-Vandringspriser
(bläddra neråt på sidan).
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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.
”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
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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.
Bidrag till nyhetsbrevet!
Har du och din hund gjort något roligt
– t.ex. gått en kurs eller varit på
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.

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).

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/

