Ändrade riktlinjer från den 16/4 ang. Covid -19 inom
SKK/SBK, vilket öppnar upp lite
för vår verksamhet framöver.
Så här lyder direktiven som först och främst gäller till 31/5:


SKKs centralstyrelse uttalar att ingen klubborganiserad verksamhet ska genomföras av någon klubb inom SKK-organisationen. Det gäller även företag och organisationer som har avtal med SKK eller en SKK-ansluten klubb om att arrangera prov,
tävlingar eller beskrivningar. Det gäller från 27 mars till 31 maj 2020, men kan förlängas vid behov.



Enda undantaget är verksamhet där högst tio personer samtidigt förväntas befinna sig utomhus på samma plats och där de närvarande personerna inte har rest
dit från en annan region (Västernorrland) eller från utlandet.



Verksamheten bör företrädesvis bedrivas utomhus, men om den sker inomhus
så är det särskilt viktigt att tänka på smittskyddsåtgärder som t.ex. att hålla
rejäla avstånd, ordentlig handtvätt och att inga personer med någon form av
sjukdomssymptom eller som tillhör någon riskgrupp deltar.

Vad innebär det konkret för oss i Timrå Brukshundklubb?


Jo att vi kan gå in i klubbstugan och fika när vi har arrangemang men ska fortsatt
hålla avstånden i kurslokal och i stugan, det bästa är att man i alla fall tar med
fikat ut.



Teori som inte går att genomföra utomhus kan hållas inomhus förutsatt att man
håller avstånd, vara ytterst noga med handhygien och att vi stannar hemma vid
minsta lilla förkylningssymptom.



Det här känns väldigt bra tycker vi, då blir det lite enklare att bedriva verksamheten. Men målsättningen är i första hand att bedriva det mesta utomhus, blir ju
mycket lättare nu när värmen är på ingång.

Städning i Klubbstugan!
Det är väldigt viktigt att vi tänker på
hur vi städar nu i coronatider, ni som är
uppsatt på städschemat framöver kommer att få ytterligare anvisningar, men
för den skull betyder det inte att fler
kan hjälpas åt för att förhindra smittspridan.
Ex. vis när du varit på klubbens toalett,
torka av både toalettsits, spolknapp,
kranar på handfatet samt dörrhandtaget med det medel vi satt ut på toaletterna. Det står även en flaska på diskbänken så torkar man även av kökskranen, kaffebryggarnas handtag,
handtaget till diskmaskinen osv …. Ja i
princip allt man tar/tagit i.
Så hjälps vi alla åt att tömma papperskorgarna lite extra, vi håller avstånd till
våra kompisar och tvättar händerna
noga. Har du den minsta lilla förkylningssympton - ÅK INTE till klubben.

Torsdagsträningar!
Sedan ett par veckor har vi dragit igång
torsdagsträningarna. Under våren tillåter vi endast klubbens medlemmar, först
och främst tävlingsekipage, att vara med
och högst 10 deltagare inklusive de två
ansvariga. Du hittar mer info samt datum
på både hemsidan och i ett evenemang på
Facebook.

På gång framöver …. håll utkik
på hemsidan och
FB för att inte
missa något du vill vara med på!
• Lär dig stretcha din hund
• Träningshelg i brukslydnad för ekipage som siktar på tävling
• Promenad ut på Deltat med fikakorg
• Aktivera på dig själv och din hund
med enkla stationsövningar
• Appen Duktig Hund
• Nospromenad
• Helgkurs Startklassmoment

Mina sidor/medlem
Du vet väl att du själv kan administrera
dina personuppgifter och skriva ut ditt
medlemskort från SBKs hemsida och
”Mina sidor”?
Om du inte registrerat dig gör du det på
www.brukshundklubben.se
> Klubb & Medlem
> Mina sidor

Har du redan gjort det men kanske
glömt ditt lösenord, då kan du begära
ett nytt på samma ställe. Kolla så att du
har rätt e-post adress i systemet då en
hel del info skickas på mail, både från
SBK och oss.

Medlemsutskick
Skicka gärna in förslag på vad ni tycker att
vi ska fylla medlemsutskicken med.

Från och med vecka 18 startar
även en del kurser och vi drar igång
både BPH och MH säsongen.

Vill du läsa om hur en rapporttävling går till, vad en testledare gör, vem
du ska kontakta om du vill gå kurs eller
vad ……?

Kalendern på hemsidan och i klubbstugan uppdateras med
aktuella tider och dagar ifall du är
intresserad av att veta när det är
mer aktivitet på området.

Alla förslag mottages och ses över!

På hemsidan hittar du mer info om
allt vi gör på klubben och kontaktuppgifter till oss
www.timrabhk.com

Vi hoppas att vi framöver inte behöver
skriva så mycket om pandemier, corona
och virusspridning :-)
Skicka dina önskemål till:
info@timrabhk.com

Önskar er alla en trevlig Valborg.
Vi ses på klubben och hörs i nästa
nummer. /Styrelsen Timrå BHK

