Hej alla medlemmar!
2020 närmar sig sitt slut.
Ett år som inte påminner om något tidigare. Inte i arbetet, inte i privatlivet och inte i föreningslivet.
Året har varit mitt första i styrelsen som ordförande
i vår fina brukshundklubb. En hel del aktiviteter har
klubben trots pandemin genomfört även om det inte
blev helt enligt plan.
Vi hör inte så uppmuntrande tongångar om det kommande året men vi får
hålla tummarna och göra vårt bästa för att minska smittspridningen, som
jag idag kunde läsa om att vi i Västernorrland inte sköter oss så bra
i det hänseendet.
Men vi blickar framåt och har en hel del aktiviteter planerade även för
2021!
Hälsningar Lotta Johansson

Kallelse Årsmöte!
Härmed kallas medlemmar i Timrå Brukshundklubb till
sedvanliga Årsmötesförhandlingar.
Datum: 2021-02-21, söndag
Klockan: 18:00
I dagsläget planeras årsmötet att hållas digitalt, via Zoom, på grund av
pandemin. Information om hur detta går till kommer längre fram.
Årsmöteshandlingar kommer publiceras på hemsidan senast den 14/2.
Alla medlemmar Hjärtligt Välkomna att delta!

Klass Hunden!
Du glömmer väl inte bort att skicka in årets resultat till Klass Hunden?
Du kan göra det både digitalt på hemsidan och pappersvägen i klubbstugan! Senast den 31/12 måste det vara inlämnat …….

Ett annorlunda år!
År 2020 kommer nog ingen av oss att glömma i
första taget …….
Trots strikta riktlinjer från SKK, SBK och FHM har vi ändå
lyckats ha viss verksamhet igång och hankat oss fram under året, vilket
känns bra med tanke på att vi fortfarande har samma utgifter, för klubbstugan t.ex.
Med ”corona anpassade” anvisningar har vi kunnat arrangera
flertalet mentalbeskrivningar, mentaltester och BPH samt även
arrangerat en ”corona säker” hundutställning i augusti.
Kursverksamheten har rullat på som vanligt och har till största delen
hållits utomhus med både praktik och teori.
Tävlingar och prov ställdes helt in under våren men under hösten
kunde vi arrangera ett appellspår, en söktävling för alla klasser samt
en Lydnadstävlingsdag med två tävlingar på samma dag.
Styrelsen har haft de flesta mötena digitalt och det har fungerat
alldeles utmärkt fast det har varit annorlunda.
Vi hoppas verkligen att kommande verksamhetsår blir som vanligt och att
vår verksamhet kan rulla på som den brukar göra.

Några ord från kassören!
Trots ett år med Covid 19 har klubben kunnat genomföra fler
aktiviteter än vanligt inom mentalsektorn. Åven utbildningen har
kunnat ha kurser som vanligt.
Bokslutet är inte klart än, men det ser fantastiskt bra ut och
styrelsen har beslutat att göra en investering i grusplanen
redan i vinter, så att vi slipper köra sönder vägen och bärlagret
hinner sätta sig innan våren.
Vinsten som blir i år täcker både det och avloppsanläggningen
som färdigställs nu under senare del av december eller i början
av januari. Entreprenören har haft mycket arbete och vi får anpassa oss eftersom det innebär lite sponsring för vår del.

Du har väl inte missat?
Att Skatteverket har beslutat att
vissa aktiviteter inom SBK är godkända för friskvårdsbidraget.
Sedan tidigare är redan Agility
godkänd för friskvårdsbidrag och
nu har man kompletterat så att
även aktiviteter inom ”Sund med
Hund” och Bruksprov är giltiga.
Det som omfattas av bidraget är
även kursavgifter och startavgifter
vid tävlingar. Ersättning för
medlemskap utgår inte.
Läs mer på SBKs hemsida om hur
du ska göra för att nyttja friskvårdbidraget vid bruksprov. Sök
på ”friskvårdsbidrag” så får du
fram information.

SBKs klubbtidning
Brukshunden!
Du har väl koll på att du förutom att
läsa papperstidningen som kommer
hem i postlådan även kan ta del av
den digitalt?
Endera via hemsidan
www.brukshunden.se eller via
Facebook ”Tidningen Brukshunden”
….. eller varför inte båda :-)
Om du flyttar, byter e-post eller telefonnummer. Glöm inte att uppdatera detta
på SBKs hemsida.
www.brukshundklubben.se >
Klubb & Medlem > Mina sidor
Om dina uppgifter inte stämmer där kan
du missa intressant och viktig information som skickas till medlemmarna.

Hundmarschen …..
Du har väl anmält dig till ”Hundmarschen 2020”?
Mellan den 5—31 december marscherar vi tillsammans i SBK en sträcka
på minst 10 km tillsammans med vår hund ute i naturen. Du kommer
även få tips på övningar att göra under marschen samt en pin och ett
diplom efteråt.
Du gör detta när det passar dig under den här tiden. Sträckan kan delas
upp på flera kortare distanser vid behov, men den totala sträckan ska
vara 10 km.
Du anmäler dig via länken här du också kan läsa mer om aktiviteten och
hur du rapporterar in din 10 km promenad.
Hundmarschen 2020

Valberedning!
Enligt de nya stadgarna skall valberedningen redan i november lämna ett
preliminärt förslag, på ledamöter och suppleanter till styrelsen, inför årsmötet. Fram till den 15/12 har alla medlemmar möjlighet att också nominera medlemmar. Har du ett förslag, maila det till info@timrabhk.com.
Se mer info på hemsidan, www.timrabhk.com

Kurser till våren!

Sist men inte minst!

Senast till mitten av mars
månad kommer vi publicera
information om vårens
kurser!

Eftersom pandemin är långt ifrån över måste
vi fortsätta vädja till alla medlemmar att
tänka på det om vi vistas inne i klubbstugan
den närmaste tiden.

Så håll utkik på
både hemsida och FB så
att du inte missar den
kurs du vill gå.

HUNDARS
MENTALITET!
Vi kommer köra en M1:a
i februari.
I den här utbildningen lär
vi oss mer om hundars
mentalitet vilket är ett
intressant ämne, dessutom
första steget om du vill
utbilda dig vidare till att bli
figurant.
Intresserad av att
vara med?
Utbildningen tar lite drygt
2 kvällar av din tid.
Maila namn o tel.nr till:
mental@timrabhk.com
eller ring till:
Meta tel 070-651 00 34 om
du funderar över något!

•

Håll avstånd

•

Åk inte dit om du känner dig krasslig

•

Tvätta händerna ofta

•

Var inte för många inomhus samtidigt, 8 personer är max enligt dagens
restriktioner

•

Torka av handtag och ytor du vidrört
innan du lämnar klubbstugan, det
finns ytdesinfektion utställt till detta

•

Håll ut, det kommer gå över
Hälsningar Styrelsen

Vi passar även på
att önska er alla
en riktigt

GOD JUL
och ett

GOTT NYTT ÅR!

