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Medlemsmöte och RACET
Den 5 oktober var det dags för
medlemsmöte och RACET. Förutom
de vanliga rapporterna om
verksamheten togs det beslut om en
alkohol- och drogpolicy för klubbens
verksamhet, den finns uppsatt på
anslagstavlan i klubbstugan (vilket
den även gjorde inför mötet) och
kommer att publiceras på hemsidan.

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
Klubbjackor
Under vecka 44 har det varit
provningsmöjligheter för beställning
av jackor. Är det någon som har
missat tillfällena så kan det gå att
ordna ytterligare något tillfälle under
vecka 45, kontakta i så fall Bibbi:
bibbi.berglund@telia.com

RACET är nog klubbens mest
prestigefyllda tävling, alla kan vara
med och vem som helst kan vinna! I
år var snabbaste hunden i
vuxenklassen Pan med husse Teuvo
Piirainen. Valpklassen vanns av
Smulan med matte Lena Johansson.
Grattis! Komplett resultatlista finns
på hemsidan.
Promenader under hösten
En gång i månaden kommer det att
bli gemensamma promenader under
hösten. Dessa är öppna även för ickemedlemmar, så ta gärna med
grannar, släktingar, arbetskamrater...
Nästa gång är den 16 november. Mer
info finns på hemsidan!

Hösten är här …
Nu har kvällarna blivit mörkare igen
och det är dags att plocka fram
reflexerna! Syns du inte – så finns du
inte!

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.
Pågående kurser

 Valpkurs (startar löpande)
 Spårkurs
 Tävlingslydnadskurs (med
extern instruktör)
 Fortsättningskurs rallylydnad
 Fortsättningskurs agility
”drop-in”
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 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.

Kurser som avslutats i oktober:

 Slyngelkurs (allmänlydnad för
hundar över 6 månader)
 Lydnadsklass I-kurs
 Rallylydnad nybörjarkurs
 Nybörjarkurs agility
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.
Öppet hus/fri träning
torsdagar
 ALLA medlemmar är välkomna
till klubben på torsdagarna, då
det är fritt för träning. (Under
hösten kommer en
nybörjarkurs i rallylydnad att
pågå på torsdagarna, men det
finns ändå utrymme för “fri
träning”)

Höstens tävlingar
Nu återstår bara 2 tävlingsdagar
under 2014, som vanligt behövs det
funktionärer. Det finns alltid något
som du kan hjälpa till med, även om
du inte har någon funktionärsvana
sedan tidigare.
Tack till funktionärerna på
rallylydnadstävlingen 3/10!
8/11
Lydnad, alla klasser
9/11
Appell, 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, eller skriv upp dig på
listan i klubbstugan! Att vara
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funktionär på tävling är ett bra sätt att
lära sig mer om de olika
hundsporterna. Har du svårt att binda
upp dig för en hel- eller halvdag,
kom och titta en stund!
Månads-/klubbtävlingar
Årets sista månadstävling i
lydnad/brukslydnad/rallylydnad
hölls den 30 oktober. Nu tar vi
vintervila för dessa arrangemang och
återkommer i april 2015.
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/
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 börjar 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!
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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
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!
Vandringspriser
Det finns ett antal olika
vandringspriser som delas ut till
framgångsrika tävlingsekipage på
årsmötet. Agility, appell, spår, sök,
lydnad, rallylydnad, utställning,
allround-ekipage – bara för att nämna
några… Vi arbetar med att lägga ut
statuterna för dessa priser på
hemsidan, de kommer att finnas
under Tävlingar – Vandringspriser!
Lämna in dina resultat senast den 31
december! (I flera av regelverken
står det att resultat ska vara inlämnat
senast 14 dagar efter tävling, men har
någon missat detta finns möjlighet till
dispens!)
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Funktionärstack

”Klubben” – vem är det??

Styrelsen har skickat ut inbjudan till
en tack-för-hjälpen-middag till alla
som varit inblandade i klubbens
verksamhet som funktionärer eller
gjort andra insatser under 2014.
Känner du att du har gjort något men
saknar inbjudan (den mailadress vi
hade kanske inte stämmer, eller
någon har helt enkelt blivit missad)?
Hör av dig till Lina Nilsson
0733366637 eller
li_ni20@hotmail.com

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...

Möte agilityregler
Det drar ihop sig till regelrevidering
och inför möte i distriktet vill
agilitygruppen höra vad
medlemmarna tycker. Måndagen den
24 november kl. 19.30 blir det möte i
klubbstugan för intresserade.

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.

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/
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Stöd våra
samarbetspartners/sponsorer!
Olssons Vapenverkstad &
Hundshop, Klippan
15% medlemsrabatt på hundtillbehör (EJ
foder)

Vi önskar alla
medlemmar
välkomna till
klubben på
kurser och andra
aktiviteter under
hösten!

