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Juni-juli 2015
Koppla hunden!
Vi är nu inne i den period då våra
fyrbenta vänner kan ställa till oreda i de
vilda djurens barnkammare. Håll hunden
i koppel eller så nära dig som om den
varit kopplad, när du rör dig ute i
naturen. Även en hund i flexikoppel eller
lina kan ställa till mycket för djurlivet om
den kommer några meter ifrån sin ägare,
det kan räcka med att hunden nosar på
ett bo så är skadan skedd.
Vi vill även påminna om att hagen
bredvid klubben där många rastar
innan/efter träningar och kurser ingår i
naturreservatet Herrevadskloster vilket
betyder att där gäller koppeltvång året
runt utan undantag.
Trevlig sommar!
Nyhetsbrevet tar semester under juli och
återkommer i början av augusti. Under
tiden, håll dig uppdaterad genom att
hålla koll på hemsidan och facebooksidan.
Månadstävling
Sista torsdagen i månaden håller vi
månadstävling i lydnad, brukslydnad
och rallylydnad. Månadstävlingen är en
form av träningstävling och ett bra
tillfälle att prova på hur det fungerar med
tävlingsmässigt upplägg. I juni är det
den 25/6 som gäller, domare m.m. finns
på hemsidan. I juli gör vi uppehåll och
återkommer i slutet av augusti med
månadstävlingar.
Tävlingar 1-3 maj
Under första-maj-helgen genomförde
klubben tävlingar i agility, rallylydnad
och lydnad. Ett stort tack och ”bra
jobbat” till alla funktionärer!

SWISH!
Det finns nu möjlighet att t.ex. betala fika
i klubbstugan med Swish, så nu slipper
du funder på om du har kontanter – bara
du har Swish i mobilen! Klubbens Swishnummer är
123 615 1831 (finns anslaget i
klubbstugan).

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 TävlingVandringspriser (bläddra neråt på
sidan). Lappar för inlämning av resultat
finns i klubbstugan, till höger innanför
dörren in till cafeterian.
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Flockpromenader
Promenaderna gör ett uppehåll under
sommaren men här kommer en hälsning
från promenadansvarig Gabriella Astner:

Varför flockpromenader ?
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skull. Han tycker det är spännande,
många nya intryck. Nu är det så roligt,
för vi är många som träffas gång efter
gång. Sen är det ju frivilligt att fika eller
äta en grillad korv 

För att ALLA ska känna sig välkomna.
Bemötande är viktigt.
Vi går ändå med våra hundar och tränar
bland andra hundar.... så varför ordna
flockpromenader? Enkelt, för att vi har
trevligt och det är nyttigt för våra
hundar. Vi ser gärna även andra
hundägare än medlemmar på våra
promenader.
Det finns många hundägare som drar sig
för att komma till en brukshundklubb,
känner en hel del som inte vågar, eller
blivit bortskrämda. Kan vi få våra
grannar eller andra arbetskollegor,
vänner med flera att haka på... så har vi
mycket vunnet. Kanske vi på sikt kan öka
medlemsantalet... Mitt nästa mål är att få
med alla mina arbetskamrater som har
hund.

Jag har själv mycket inbokat och vet hur
lätt det är att gå sina vanliga långrundor.
Jag sätter av tiden främst för min hunds

Ja, jag vet, jag har en amstaff och han vill
inte leka med alla hundar... dock har han
en del favoriter... Katja, Tures labrador,
grannens jaktlabrador m fl, båda tikar.
De sista gångerna har han uppfört sig
exemplariskt. Träning ger resultat. Är
det någon hund som är "för mycket" som
han tycker, så blir han sur. Dock beror
det på att han då blir stressad eller har
ont.
Idag funderar jag över hur jag kunde
missa att han faktiskt hade en skada i
ryggen, tror han haft den länge då han
alltid haft svårt för läggandet... olika
kommentarer som han är lat, han vill inte
vara i underläge, han kan bättre m fl
minns jag nu, själv tänkte jag att det är
kallt på marken. Nu i efterhand när jag
tänker tillbaka, har han alltid velat vara
till lags och lära sig saker.. så det är klart
att jag borde observerat att något inte
stämde. Nu vet jag efter att han har
spondylos mellan 2 kotor i ländryggen
och artros i sina armbågsleder och
höfter, det sista har nog kommit nu på
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senare tid.

Om ni någon gång får möjlighet att
lyssna på Anders Hallgren
rekommenderar jag detta varmt.
Eftersom jag läst många av hans böcker,
( vissa mer än en gång ) så visste jag att
det skulle bli lärorikt. Fick mig en del
tankeställare. Prestigelös med ett öppet
sinne. Många hundar har ont, utan att vi
vet om det.
Att ha ett öppet sinne som hundägare
och framför allt som människa är viktigt.
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känner sig välkomna, utan ALLA. Och
förresten, vad är bäst... att ha priser eller
att ha det bästa hemmet för just din
hund...

Min önskan var en rashund, utställningar
mm, det blev inte så, kanske någon gång
i framtiden. Det viktigaste är att min
bästa vän får det så bra som möjligt. Han
kommer gå många mil till, även om han
inte kan träna agility eller rallylydnad. Vi
kan gå våra långa skogspromenader,
spåra och kanske anmäla oss till en kurs i
nosework och så mysa i soffan så klart :)
Vi kommer troligen att lägga till en del
spontant planerade promenader på
hemsidan, den som vill får haka på :)
Gabriella, Rickard och Chicco

Vi vill ju ha en klubb som välkomnar
medlemmar, inte är sura och buttra. Ett
litet hej och vad har du för hund el dyl.
gör underverk. Det visar att man bryr sig
om varandra.
Det ska inte bara vara de bästa som

Träningsgrupper
Då det har förekommit lite olika rutiner
när det gäller klubbens träningsgrupper,
har styrelsen beslutat om följande
förtydliganden:
 Träningsgrupper på Söderåsens
BK är i första hand till för
medlemmar.
 Kurs organiserad av Söderåsens
BK har företräde till planer,
material, mark.
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Träningsgrupper är gratis.
Vid aktivitet utanför klubbens
appellplaner ska ansvarig ledare
vara instruktör eller ha ett
träningsledarkort utställt av
distriktet (beställs av styrelsen).
Detta för att vi ska följa de regler
som finns i SBKs dispens från
Naturvårdsverket, avseende
hundträning. (Information om
detta finns på SBKs hemsida,
http://www.brukshundklubben.s
e/kontakt/om-oss/styrdokument/
- bläddra neråt till rubriken
”Hundförbudstiden –
Naturvårdsverket”)
Alla träningstillfällen ska skrivas
på aktivitetskort som lämnas till
Studiefrämjandet av HUG. Pärm
med listor att fylla i finns i
styrelserummet.
Träningsgrupp kan vid enstaka
tillfällen ta in extern instruktör,
detta ska anmälas till styrelsen
och bör annonseras ut på
hemsida eller i nyhetsbrev för att
skapa delaktighet och
medvetenhet om aktiviteter som
pågår.
En grupp består av 3 eller fler
deltagare (enligt
Studiefrämjandets definition).

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
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Kursanmälan görs till Majvi på tel 04250332 (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.
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
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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.
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/klubb
ar-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.
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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 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.

”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
Medlemsrabatten fortsätter, 15% på hundtillbehör
(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/Avtalsf
ormer/Vara-tillval/Klubbenergi/

Vi har ständigt olika kampanjer på hund- &
kattmat.
Öppet månd-fred 10-18 (stängt röda dagar).
Välkomna önskar Louise & Ola
Nyhuus Vapen AB, Holmgårdsvägen 2, Klippan,
0435-13852

