KURSER VÅREN 2015
Ännu är vi inte klara med planering av kurser VT2015. Men håll utkik
på hemsidan i början på året, då kurserna publiceras. Det gäller då
att vara snabb att anmäla sig för att få plats på de mest populära
kurserna.
Vi samarbetar med studiefrämjadet!

SBK’S POLICY FÖR HUNDHÅLLNING & VÅR RELATION TILL
HUNDEN VID UPPFOSTRAN, UTBILDNING & TRÄNING
Policyn, daterad 2014-08-30 ersätter tidigare dressyrpolicy.
Svenska Brukshundklubbens (SBK) policy består av en grundläggande del med utgångspunkt i SKK policy för relationen människa – hund då SBK som specialklubb organisatoriskt är underställd SKK. Ur denna policy vill SBK lyfta fram och betona ett antal
punkter och framhålla väsentliga ståndpunkter och riktlinjer.
SBK betonar att det åligger varje hundägare att uppfostra och träna sin hund så att den
fungerar väl i dagens samhälle tillsammans med dess innevånare och djur. Detta ska ske
på ett för hunden lugnt och tryggt sätt.
På SBK hemsida, www.brukshundklubben.se, kan du ta del av policyn.

ÖPPEN TRÄNING
Öppen träning på onsdagskvällar, från ca kl 18:00. Du är välkommen att träna ihop med
andra medlemmar oberoende träningsgenre eller nivå, och du kan självklart komma
och “bara vara”. Serveringen är öppen under kvällen.
Tränar du agility? Glöm inte att alla hinderna måste plockas undan efter träning!

För aktuell information, håll utkik på hemsidan, www.vallingbybk.se
www.facebook.com/vallingbybk
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ORDFÖRANDE HAR ORDET
Ännu är det för tidigt att summera 2014 men nog
kan vi konstatera att det hittills varit fantastiskt.
För ett år sedan var vi i styrelsen lite oroliga. Vi
kände att vi hade för få instruktörer och var oroliga
för att behöva minska ner på antalet kurser. Men
med goda initiativ och en hel del nedlagt arbete av
entusiastiska medlemmar så har vi i år kunnat erbjuda inte bara de vanliga kurserna utan även några
nya inspirerande kurser. Dessutom har flera medlemmar påbörjat sina instruktörsutbildningar vilket
känns positivt för framtiden.
Tävlingsmässigt har vi många fina resultat och det
har firats och bjudits på väldigt mycket tårta till kaffet på de öppna träningarna. Och så naturligtvis Ari och Heras helt fantastiska SM-guld
som höjdpunkt på en helt underbar sommar!
Får jag önska något mer av det som är kvar av året är det en lång härlig höst där alla
nya medlemmar fortsätter att komma ner till klubben även efter att kurserna slutat för
säsongen. Kom gärna ner på onsdagarnas öppna träningar, har du lite tur har någon av
dina klubbkamrater lyckats bra på en tävling och bjuder på tårta!
Ses på klubben!
Susan Hanserkers, ordförande

MEDLEMSMÖTE
05.11.2014
kl 19.30
i klubbstugan

KALLELSE

ÅRSMÖTE
18.02.2015
kl 19.30
i klubbstugan

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna på medlemsmötet och på årsmötet
Passa på att ta upp frågor, få lite info eller fika med andra klubbmedlemmar. Förslag till
dagordning kommer att finnas i klubbstugan och på hemsidan en vecka för mötesdatumen.

GRATTIS “TEAM HERA” – SM GULD I SPÅR
Sista helgen i augusti blev en mycket spännande helg! Ari Ruska och hans vackra bordercollie Hera deltog i SM i Bruksspår som i år gick av stapeln i Nynäshamn.
Det hela slutade mer än bra, på söndagen var SM GULD ett faktum! Det är nog fler än
vi på VBK som är stolta och glada, eftersom det var första gången på ett halv sekel som
guldet i spår gick till Stockholm.
Vi har såklart firat på klubben vid flera tillfällen, senast söndagen 28/9, då vi överraskade
Ari och Hera med tårta och presenter!
Så ännu en gång “GRATTIS “TEAM HERA”!

TÄVLINGSHÖSTEN HOS VBK
Det har även tävlats mycket på klubben! Under hösten har
vi haft tävlingar i lydnadsklass 1 & 2, samt lägreklass spår.
Kul att vi har så många tävlingsekipage på vår klubb!
Vi vill passa på att gratulera Elisabeth med hunden Taylor,
som tog hem vinsten från spårtävlingen på hemmaklubben
21.9 och blev uppflyttade till högre klass!
Grattis till alla er som tävlat med fina tävlingsresultat
både på hemmaklubben och andra klubbar.

Stort tack till XL Zoo Barkarby
som sponsrar klubben med
priser till våra tävlingar!
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Det är inte bara hundträning och tävling vi sysslar med på klubben. I september samlades vi till ”knytis” med kräftor och hade en trevlig kväll tillsammans. De som var ”i
hatten”, var hundarna.

