Nyhetsbrev
Söderåsens Brukshundklubb

Oktober-november 2013
En heldag i hundens tecken!
Söndagen den 3 november är det två
arrangemang samma dag på klubben.

Först har vi en föreläsning på temat
”Hundens hållbarhet”, kl. 11-14. Här
kommer vi att få lära oss mer om hur vi
håller hunden fysiskt frisk.
Senare på eftermiddagen är det dags
för ”Halloweenpromenad”, kl. 16 är det
samling på klubben.
Mer information om dessa arrangemang
inklusive anmälan och kostnad finns på
hemsidan, www.soderasensbk.com
Du väljer själv om du vill vara med på
båda arrangemangen eller bara ett av
dem – men missa inte chansen!

Hemsida och Facebook
All aktuell information om vad som
händer i klubben publiceras normalt på
hemsidan, www.soderasensbk.com
Vi finns också på Facebook:
www.facebook.com/soderasensbk

Officiella tävlingar oktobernovember
Den 26 oktober är det
rallylydnadstävling, alla klasser
Den 9 november är det lydnadstävling,
alla klasser
Den 10 november är det appelltävling
(nybörjarklassen i bruks), spår, sök och
rapport
Det behövs alltid funktionärer av olika
slag vid våra tävlingsarrangemang.
Kanske kan du hjälpa till i köket med att
brygga kaffe och sälja mackor? Eller
assistera i vårt kansli när resultaten
räknas samman? Att hjälpa till på tävling
är ett perfekt tillfälle att lära sig mer om
hur det fungerar på tävling och lära
känna fler i klubben. Kontakta Lena
Johansson 070-3207258 (köket),
Ingegerd Jansson 0730-635660
(rallylydnad) eller Bibbi Berglund 0707320912 (lydnad och appell) och berätta
vad du vill hjällpa till med!

Årets sista månadstävling
Torsdagen den 31 oktober arrangeras
årets sista månadstävling i lydnad,
brukslydnad och rallylydnad. Ett
perfekt tillfälle att prova på hur det är
när situationen blir lite mer tävlingslik
än ett vanligt träningspass. Anmälan kl.
18.00-18.20 i klubbstugan och så startar
tävlingen kl. 18.30. (Vill man
träningstävla elitklass lydnad så är det
föranmälan, se hemsidan) Välkomna!
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Aktuella kurser
Pågående kurser
 Valpkurs (måndagar)
 Nybörjarkurs momentlydnad
(måndagar)
 Nybörjarkurs agility (tisdagar)
 Nybörjarkurs rallylydnad
(onsdagar)
Träningsmarker för spår/sök
Vi får aldrig träna spår eller sök i grupp
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 – i synnerhet nu när
jaktsäsongen pågår.
Klubben har tillgång till marker i
Klåveröd, Vedby och Finstorp på
onsdagar och lördagar enligt särskilt
schema, samt i Broröd på söndagarna
efter överenskommelse. Dessa marker
bokas genom Karin Sundblad, 0707340826
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

Planerade kurser
Slyngelkurs – för lite äldre hundar som
inte gått någon valpkurs
Valpkurser startar löpande under året.
Kursanmälan görs till Majvi på tel 04250332 (dagtid) eller 0435-442035
(kvällstid)
”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)
och just nu behöver Kök&Trivselgruppen hjälp av fler medlemmar som
kan rycka in och städa klubbstugan
någon gång ibland. Lista finns i stugan
och behöver du hjälp med att få stugan
upplåst så går det alltid att lösa!

varandra, så att du inte stör
någon annans träning.

Syns du så finns du – syns du inte så finns du inte…
Nu är vi inne i den mörka årstiden och det är viktigt att komma ihåg reflexerna
på promenaden, både på dig själv och på hunden. En reflexväst är en billig
livförsäkring.

