Hej alla medlemmar!
Augusti månad är snart här och vi hoppas att ni haft en härlig
sommar hittills som vi vill håller i sig ett tag till, eller hur?
Här kommer ett axplock på vad som händer på klubben framöver,
håll koll på hemsidan och FB-sidan så att du inte missar något roligt.
Trevlig läsning och vi ses på klubben, hälsar styrelsen

KURSER!

MEDLEMSMÖTE!

Vi är i full gång och planerar för
höstens kurser och så fort vi har en kurs
inbokad läggs det ut information om dem
både på hemsidan resp. på FB-sidan. Du
anmäler dig till kurs på:
www.timrabhk.com > kursanmälan

Välkommen till

Det vi redan nu har bokat och klart är en
Allmänlydnadskurs, start den 5 augusti
och även en Agilitykurs steg 1, start
den 26 augusti.
Ett nytt kursupplägg planeras för fullt,
en ”Hoppa på kurs”. Här väljer du
själv vilka tillfällen du vill delta beroende
på ämne och du betalar endast för de
gångerna du är med. Mer info om den
här kursen kommer lite längre fram.
Den här kursen kommer passa dig som vill
ha ”lite mer hjälp” med några få moment,
är nyfiken att veta mer om…. eller som har
svårt att binda upp dig en kväll i veckan i
flera veckor framåt.

Medlemsmöte
Lördag den 22 augusti
klockan 17:00
Efter mötet kommer det
finnas surströmming, sill
och kräftor med alla dess
goda tillbehör!
Mer information om
förtäring/anmälan hittar du
på hemsidan, FB-sidan samt
i klubbstugan.
Vi behöver er anmälan för
att veta vad ni vill äta och
hur många vi blir!

AGILITYTRÄNING!

STÄDNING I KLUBBSTUGAN!

Du har väl inte missat att det är
gemensamma Agilityträningar på
onsdagskvällarna?

Ny städ-lista finns uppsatt i klubbstugan,
du hittar den även på hemsidan/FB. Kika så
att du inte missar din städvecka!

Leta reda på FB-sidan
”Timrå BK Agility” och gå med där
så missar du ingenting om du är
intresserad av agility!

Det är fortsatt väldigt viktigt att vi tänker
på hur vi städar i coronatider, var noga att
torka av ytor du vet att många tar i.

TORSDAGSTRÄNING!
Skotträning!

Kör igång torsdag den 27 aug.
Mer info kommer inom kort!

GRÄSKLIPPNING!
Vår stugfogde och materialare
har under årens lopp helt
fenomenalt skött om gräsytorna
på klubben.
Vi efterlyser nu några fler
medlemmar som vill lära sig
köra åkgräsklipparen så att han
får lite hjälp!
Kan du tänka dig att hjälpa till
med det? Uppskattas oerhört av
alla oss medlemmar och även besökare från andra klubbar.
Anmäl ditt intresse till:
Meta, tel 070-651 00 34

Nya djurskyddsregler för
hund- och kattägare
Du har väl inte missat att det är nya djurskyddsregler sedan den 15 juni i år?
De nya reglerna beskriver vilka behov hunden och katten har och vilka funktioner
och mål som är viktiga för att djuren ska
må bra. Djurhållarens ansvar blir tydligare
och att det krävs kunskap för att ha en katt
eller hund.
Du hittar reglerna på Jordbruksverkets
hemsida.

Vi kan alla hjälpas åt fast vi inte har städvecka, ex.vis när du varit på klubbens toalett, torka av 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 kökskran, kaffebryggarnas handtag, handtaget till diskmaskinen osv ….
Så hjälps vi alla åt att slänga ett öga på
papperskorgarna och tömmer dem då det
behövs.
Vi måste alla hjälpas åt att förhindra
smittspridning som långt ifrån är över.

HJÄLP!
Helgen den 1-2 augusti arrangerar vi en
Inofficiell utställning och behöver några fler
hjälpande händer. I insläppet, på parkering,
vid utställningsringen ……
Visst kan du ställa upp?
Direkt från morgonen och fram till lunch
ungefär!

Ring/smsa till Karin och meddela vilken av
dagarna som passar dig!
Tel: 070-315 28 11

HUNDARS MENTALITET!
Är du intresserad av att veta mer om hundars
mentalitet, anmäl ditt intresse så startar vi en
kurs till hösten.
Maila namn o tel.nr till:
mental@timrabhk.com eller ring till
Heléne, tel 070-64 88 794

De senaste riktlinjerna ang. Covid –19
från SKK/SBK lyder så här:
För Svenska Brukshundklubben (SBK) är samhällsansvar samt säkerhet och
omsorg om våra medlemmar av högsta prioritet.
I det ansvaret ligger att följa riktlinjer från svenska myndigheter och Svenska
Kennelklubben (SKK) samt se över verksamhet och genomföra åtgärder så
att vi inte utsätter medlemmar för onödiga risker.
Det är därför viktigt att bedömningen för vilken verksamhet som ska bedrivas, ställas in eller skjutas upp görs av de
lokala brukshundklubbarna, rasklubbarna samt deras regioner och lokalområden. Förbundet uppmanar arrangörer
att göra en riskanalys av varje enskild aktivitet och vidta åtgärder utifrån den. Folkhälsomyndigheten har tagit fram
information till arrangörer och handfasta verktyg för att göra en riskanalys.

Max 50 personer
Från och med 15 augusti anpassar SKK sina rekommendationer till de som Riksidrottsförbundet gjort till sina klubbar. Riksidrottsförbundet har bland annat haft samråd med polisen kring dessa rekommendationer.
- Med max antal personer (50) räknas de som deltar och inte tjänstgörande funktionärer. Om publik tillåts ska de
inkluderas i gruppen deltagare.
- När en hundtävling eller utställning har individuella starter, vilket är de flesta, kan starttider bestämmas på ett
sådant sätt att maximalt 50 deltagare finns på tävlingsområdet samtidigt, även om själva tävlingen totalt sett
har flera än 50 deltagare. Detta kan ske exempelvis genom att en startgrupp startar klockan 09.00 och slutar vid
11-tiden och nästa startgrupp börjar vid 13.00.
Fram till den 15/8 gäller att vi ej får vara fler än totalt 50 personer under en och samma tillställning, inkl funktionärer.

Funktionarer i riskgrupp
Arrangerande klubb bör inte anlita funktionär som tillhör någon riskgrupp.
Värt att notera är att Folkhälsomyndigheten fortfarande rekommenderar personer över 70 år att undvika nära fysiska kontakter.

Rekommendation for resa
Verksamheten bör ha en regional prägel. Resor till andra delar av landet bör undvikas och ska noga övervägas utifrån smittspridningsperspektivet.

Tavlingar kan genomforas
SBK kan arrangera tävlingar under förutsättning att SKK:s restriktioner följs. Varje person som avser delta på tävling
har själv ett ansvar att skydda sig själv och andra från smitta. Det åligger arrangören att ansvara för att tävlingen
följer restriktioner och riktlinjer samt gör en riskanalys för varje enskild aktivitet.

Kursverksamhet och ovrig verksamhet pa klubben
Kursarrangörer kan arrangera kurser enligt de riktlinjer och restriktioner som gäller. Det är fortsatt viktigt att klubben begränsar antalet personer som befinner sig på klubbområdet samtidigt och möjliggör att personer håller avstånd till varandra, kan upprätthålla god handhygien osv. Från den 15/8 nya rekommendationer, se ovan.

Ansvaret for att minska smittspridningen ar gemensam
Ett stort ansvar vilar på den enskilda individen att följa myndigheternas rekommendationer och ta ansvar för sin
egen och andras hälsa. Är du orolig för din egen hälsa, är i riskgrupp eller har symptom ska du inte delta på Brukshundklubbens aktiviteter.

Timra Brukshundklubb fortsatter att folja SBK/SKKs riktlinjer. Haller den mesta verksamheten utomhus. Vi hjalps alla at att halla avstand till varandra och tvattar handerna ofta.
Om du kanner dig det minsta forkyld eller har symptom man hanvisar till - HÅLL DIG HEMMA for att
inte smitta nagon annan om det skulle vara covid –19, det har ju visat sig att symptomen kan vara
oerhort vaga nar man ar smittad.

