Nyhetsbrev
Söderåsens Brukshundklubb
Sida 1av 4

[År]

Maj 2015
Medlemsmöte
Den 18 maj (måndag) är det dags för
medlemsmöte! Se bifogad kallelse.
Handlingar till mötet kommer att
finnas tillgängliga i klubbstugan i
enlighet med stadgarna (1 vecka före
mötet).
Fyllnadsval på
medlemsmötet
Lina Nilsson som valdes till
sekreterare på 2 år vid årsmötet 2014
har flyttat och i samband med det
avsagt sig uppdraget som
sekreterare. Valberedningen
kommer därför att föreslå
medlemsmötet ett fyllnadsval av Jill
Bergström till posten som sekreterare
fram till nästa årsmöte (2016).
Presentation av Jill kommer att finnas
i klubbstugan tillsammans med
övriga handlingar inför
medlemsmötet. /Valberedningen
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.

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 Swish-nummer är
123 615 1831 (finns anslaget i
klubbstugan).
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 maj
är det den 28/5 som gäller, domare
m.m. finns på hemsidan.
I agility kör vi sista måndagen i
månaden dvs den 25/5 och det är
öppen klass i agility och hopp samt
en nybörjarklass – mer info finns på
hemsidan.
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Inofficiell utställning 25
april
Den inofficiella utställningen drog ca
150 deltagare och det blev en lyckad
dag trots en del regnstänk.
Flockpromenader
Nästa promenad blir den 26 maj, mer
info bifogas!
Ringträning
Inför Nordskånska Kennelklubbens
utställning i Hässleholm blir det en
omgång Ringträning, torsdag 14 maj
kl. 18.30.
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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
 Slyngelkurs
Nyligen avslutad:

 Grundfärdigheter
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.

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).
Aktuella kurser
Vi försöker att möta de önskemål som
medlemmarna har om kurser, så

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
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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
Tävlingssäsongen på
klubben
Under april och början av maj har vi
haft ett antal tävlingar på klubben.
11-12 april var det spårtävlingar,
lägre och högre klass på lördagen,
elitklass på söndagen. Den 1 maj var
det agilitytävling klass 1, den 2 maj
rallylydnadstävling alla klasser och
den 3 maj lydnadstävling alla klasser.
För att alla dessa arrangemang ska
kunna genomföras behövs det
klubbmedlemmar som ställer upp
som funktionärer av alla slag – ett
stort tack till er som varit med och
gjort stort och smått. Klubben är vi
ALLA tillsammans och alla insatser är
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viktiga! Tillsammans gör vi ett
kanonbra jobb!
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/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
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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
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.
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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.

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

Medlemsrabatten fortsätter, 15% på hundtillbehör (ej foder).
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, 043513852

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/

RINGTRÄNING
Inför Nordskånska Kennelklubbens
utställning i Hässleholm kör vi en
kväll med ringträning för våra
utställningsintresserade
medlemmar!

När: Torsdag 14 maj kl. 18.30
Var: På klubben
Ansvarig: Carina Linné
Ingen föranmälan!
Kostnad: 50 kr, betalas kontant eller via Swish på plats
Frågor? Kontakta Carina på tel 0708-220325 eller mail:
carinalinne@telia.com

VÄLKOMNA!

Då var det dags för årets första

Måndagen den 18 maj kl. 19.00 är det dags för medlemsmöte! Om
man vill göra sin röst hörd är detta ett utmärkt tillfälle att framföra
åsikter och förslag!
Styrelsen är där och berättar vad som försiggår så om man närvarar
får man också en bredare insikt i klubbens verksamheter och projekt!
Om det är något ni vill ta upp till diskussion och/eller berätta om så
går det bra att maila detta till soderasensbk@telia.com, så kommer
det med som en punkt på dagordningen.

Efter mötet serverar köket något att äta!
I enlighet med beslut på medlemsmöte 5 oktober 2014 kommer en avgift att tas ut
för måltiden. Denna gång blir kostnaden 50 kr och det som serveras är kassler
med svampsås och ris/potatis (eller vegetariskt alternativ), dryck, kaffe och kaka.
Betalning på plats, kontant eller Swish.
För att kunna planera så att det räcker till alla, ber vi er som vill stanna och äta att
anmäla detta senast den 11 maj genom att skriva upp er på listan i klubbstugan
eller maila till soderasensbk@telia.com, eller ring Lena 070-3207258. Ange även
om du vill ha vegetariskt alternativ.

FLOCKPROMENAD
MAJ

Tid: Tisdag 26 maj kl. 18.30
Samling: På klubbens parkering!
Vi tänkte avsluta vårens flockpromenader med att utgå ifrån
Brukshundsklubbens parkering. Vi går en runda på andra sidan
vägen, på ca 3 kilometer. Efteråt finns det möjlighet till grillad korv för
en tia eller för dem som vill, kanske träna lite hund.
Du behöver inte vara medlem i Söderåsens Brukshundklubb för att
deltaga, så ni som är medlemmar ta gärna med vänner, grannar m fl.
Nyttigt för hundarna att kunna gå promenad tillsammans med många
andra utan att ”bry sig” och i härlig miljö.
Ingen föranmälan krävs.
Frågor eller funderingar ring eller maila: Gabriella Astner 0707674248, g.astner@live.se
Vi gör ett uppehåll under den förhoppningsvis varma sommaren och
återkommer med nya tider för promenader i augusti/september.
Hoppas vi ses! Varmt välkomna!
Gabriella, Rickard och Chicco

