MÅNADSBREV

-

MARS

SENASTE NYTT
Den 21/2 hade vi årsmöte, i år skedde det för första gången digitalt via Teams pga pandemin.
Trots detta var den 18 härliga medlemmar som var närvarande vid mötet. Ordförande för dagen
var Tobias den Braver. Vi stod inför tre nyval och ny ser styrelsen ut såhär. En presenattion av
nya styrelsemedlemmar kommer sist i brevet.
Orförande:
Vice Ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Ledamöter:
Suppleanter:

Anna-Karin Hardebrink
Diana Bergqvist
Hannah Lager
Silvana Carlén
Malin Isaksson, Gun Dominique och Linn Jonsson
Heléne Merkert och Johan Strömberg

VÅREN
I vår kommer vi att erbjuda ett gäng med kurser…
Specialsök (6 tillfällen och 8 deltagare)
Instruktör: Anna-Karin Hardebrink
Hjälpis: Berit
Valpkurs (Valpar 3-6 månader, 7 tillfällen)
Ledare: Regina Laakso med hjälpis.
Fortsättningskurs (Hundar 7-12 månader, 7 tillfällen och 8 deltagare)
Ledare: Frida Strand
Fortsättningskurs (Valpkurs som fortsätter ihop i ny kurs, 6 tillfällen)
Instruktör: Anna-Karin Hardebrink,
Hjälpis: AnnaKarin H & Berit
Rallylydnad (6 tillfällen och 8 deltagare)
Instruktör: Anette & Lotta
Lydnadskurs (8 tillfällen och 6 deltagare)
Instruktör: Diana
Hjälpis: Hannah

MEDLEMSMÖTEN
Vi hoppas att vi ska kunna hålla dessa utomhus pga rådande omständigheter.
18 april kl. 12.00
18 maj kl. 18:30
15 juni kl. 18:30

Avtackning & Styrelsen bjuder på korv

IDEELL FÖRENING
Vi är ju i stort behov av människor som vill hjälpa till att driva vår fina klubb, vi är ju en ideell
förening som behöver medlemmarnas hjälp för att kunna genomföra tävlingar, kurser och
utställningar mm.
I samband med den årliga vårstädningen där vi ses och gör klubben fin och äter lite gott ihop
tänkte vi passa på att berätta för er hur vi tänker, därför hoppas vi att så många som möjligt
kommer ut just den dagen och hänger med oss på vår härliga klubb
Anmälan till städdagen kommer via Facebook inom kort. Men till dess så kan ni läsa nedan för
att få ett litet hum om vad vi önskar för hjälp.
-

Stå i serveringen vid våra tävlingar
Några som kan tänka sig laga mat till våra tävlingar/ utbildningar (någon gång/år)
Hämta och lämna papper från tävlingsplanen till sekretariatet
Sitta på en stol och vända en nummerlappstavla, så man vet vilket startnummer som är
aktiv på tävling planen.
Hjälpa till på utställningen (hämta resultat från ringarna, lägga fram priser till finalerna,
hjälpa till att ställa iordning dagen innan, städa efter)
En allt i allo, ett vänligt ansikte utåt vid våra tävlingar mm
Gräsklippning och underhåll (är endast 2-3st som gör det mesta just nu, behöver bli fler)
För att göra det enkelt så har vi delat upp oss i olika sektorer. Dessa leds av någon av oss i
styrelsen. Nedan ser ni sektorerna och kontaktpersonen. Kontaktuppgifter hittar ni på
hemsidan under informationen om styrelsen.
Trivsel/ förvaltning:
Tävling:
Utställning:
PR:

Anna-Karin Hardebrink & Johan Strömberg
Hannah Lager & Malin Isaksson
Silvana Carlén
Linn Jonsson

MÅNADENS MEDLEMMAR
Presentation av de tre nyinvalda styrelsemedlemmarna
LINN JONSSON
Mitt namn är Linn Jonsson, och är uppväxt i Skede men bor
idag i Korsberga.
Jag har alltid haft hund, men det dröjde tills jag var 14år innan
hundintresset tog en seriös vändning. Då tränade jag och tävlade
med min blandras tik Cindy. Vi andades agility hon och jag,
och under flera år stod min cykel ofta parkerad på hundklubben.
När jag var 19 köpte jag min nuvarande hane, Ink. Han är en
Australien Kelpie.
Jag fortsatte träna och tävla agility, men vi började även träna
och tävla bruks i form av både rapport och sök. Rapport var
dock den grenen vi tävlade i.
Det vart även nya vägar att testa på nu när jag hade Ink, i form av att vi gick både MH och MT. Det
resulterade i att jag 2013 utbildade mig till A-figurant i MH.
Jag tog en paus från NBK då jag flyttade ner till Skåne i 3,5år och pluggade. Men jag återvända hem
och kort därefter skaffade jag, 2018, min andra kelpie, denna gång en tik som heter Hia.
Med henne har jag tävlat i lydnad och rally. Men vårt största fokus i dagsläget är vallning.
Ink är nu 10år och har blivit pensionär ifrån agilityn. Så med honom har vi precis börjat gå kurs i
specialsök på NBK. Annars aktiveras han med vallning, viltspår, rallylydnad och nu då specialsök.
Älskar det aktiva livet med hund, och det är så kul att återigen kliva in i styrelsen här på klubben!
Kommer arbeta med PR så kom gärna med förslag!
Hälsningar Linn, Ink & Hia
HELÉNE MERKERT
Heléne Merkert heter jag och bor i Korsberga tillsammans med
dottern och schäfern Chivas 2,5 år. Vi har testat på lite olika för
och hitta det som lillen gillar. Tränar bla lite lydnad, spår, sök
och nosework på ”hobbynivå”.
Medlem sedan 2018. Är en gammal NBK:are och
hjälpinstruktör som varit borta flera år men hittat tillbaka. Även
tidigare hade jag schäfer som jag tränade bruks med. Blev nu
2021 invald som suppleant i styrelsen. Kommer vara
medlemsansvarig mot SBK och ha hand om hemsidan!
Vi ses på klubben!

JOHAN STRÖMBERG
Johan Strömberg heter jag och bor med fru, 2 barn och hunden
Jöns strax utanför Ekenässjön. Jobbar på vattenfall som
Distributionselektriker. Den lilla fritid jag har går åt till Familj,
hus och hund.
Har just nu en Rottweiler som heter Jöns, har tidigare haft två
Staffordshire Bullterriers.
Jag och Jöns tränar lite Rally och sen funderar vi på att köra en
del spår.
Huvudsaken för mig är att göra det som känns roligt och att Jöns
har kul.
Vid årsmötet 2021 blev jag invald som suppleant i styrelsen. Det
är mig ni ska kontakta om ni ser något som behöver göras på
klubben som går under förvaltning.

Njudungs BK/
Anna-Karin

