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SENASTE NYTT
Detta gäller för alla i SKK-organisationen från och med 8 februari 2021:
• All verksamhet inom SKK-organisationen som samlar fler än åtta personer ställs in.
I antalet åtta ska även funktionärer räknas in.
• Verksamhet utomhus som inte samlar fler än åtta personer på samma plats kan
fortfarande genomföras men ska ske med stor hänsyn till de gällande allmänna råden från
Folkhälsomyndigheten.
• Verksamhet inomhus ska undvikas. Om den ändå genomförs ska riktlinjen om max 8
personer samt att det ska finnas minst 10 kvm tillgänglig yta per person tillämpas samt att
stor hänsyn ska tas till de gällande allmänna råden från Folkhälsomyndigheten.
Detta gäller till dess att myndigheten beslutar om att ändra gränsen om åtta personer för antal
tillåtna personer vid en offentlig tillställning/sammankomst.
Vi har fått ställa in vår lydnadstävling i maj och rallytävlingen.
Nytt datum för rallytävlingen återkommer vi med.
STÄDDAG DEN 10/4 KL. 11.00 MED KORVGRILLNING
Vi kommer då bland annat att börja med:
• måla vindskivor
• Städa i garaget, inventera verktygen mm
• Sortera upp i stora förrådet, varje gren får sina egna hyllor
• Ogräset framför stugan ska bort!
INFORMATION FRÅN SEKTORERNA
Vi kommer ses på städdagen kl. 11.00 och pratar lite framtid.
Alla som är intresserade är varmt välkomna ut denna dag, vi ser fram emot att träffa er alla.
Utställning med Silvana:
• Domare klar!
• Önskar man skänka priser så tas det emot med glädje.
• Sortera upp i stora förrådet, inventering inför årets utställning sker på städdagen.
Tävling:
• Vi kommer att börja ta kort på våra tävlingsekipage på städdagen, det går bra att skicka
ett eget foto också på sig och sin hund. Vi vill ha Stamtavlenamn, tilltalsnamn och i vilka
klasser ni tävlar samt ägarens namn.
• Sortera upp i stora förrådet, inventering kommer ske på städdagen.

MEDLEMSMÖTEN
Vi kommer hålla dessa utomhus pga. rådande omständigheter.
Det är på dessa möten som ni som medlemmar kan komma med förslag och önskemål som ni vill
att vi i styrelsen ska arbeta med under året.
Så kom ut på medlemsmötena, den 18/4 kommer vi avtacka Ewa Kroona, Christina Widén och
Elisabeth Björklund för lång och trogen tjänst i styrelsen.
18 april kl. 12.00
18 maj kl. 18:30
15 juni kl. 18:30

Avtackning & Styrelsen bjuder på korv

PR SEKTORN OCH SPONSRING
Linn i PR gör ett fantastiskt jobb:
• Vi kommer få parkeringen skottad nästa vinter
• Lamporna på planen kommer bytas till ett kanon pris och monteringen blir nästintill
gratis.
• Vet ni någon som vill eller kan sponsra oss, tveka inte att kontakta Linn.

SEKTORERNA OCH KONTAKTPERSONEN
Kontaktuppgifter hittar ni på hemsidan under informationen om styrelsen.
Trivsel/ förvaltning: Anna-Karin Hardebrink (trivsel)
Johan Strömberg (förvaltning)

cockweiler@gmail.com
klotter88@hotmail.com

Tävling:

Hannah Lager (Rally)
Malin Isaksson (lydand/bruks)

hannah_lager@hotmail.com
malinisakssoon@hotmail.com

Utställning:

Silvana Carlén

kassor@njudungsbk.se

PR:

Linn Jonsson

linnjonsson92@hotmail.com

Medlemsfrågor:

Heléne Merkert

hemsida@njudungsbk.se

MEDLEMSFEST
Vi planerar för en medlemsfest med prisutdelning, god mat, umgås och prata hund en gång om
året. Men, vi behöver medlemmar som skulle vilja vara med att anordna dessa. Så är du en av
dom så ta kontakt med Anna-Karin. Vi bör vara minst 5st, gärna fler.

MÅNADENS MEDLEMMAR
Jag heter Anette och bor i Alseda med Hasse och 3
tollare, bedriver också Hund butiken där det finns gott
om tillbehör och foder.
Har alltid varit djurtokig och då särskilt i hundar. Fick
min första hund, en schäfer 1969 och sen har det
rullat på. Golden, kooikerhondje och därefter bara
tollare.
Tollare (Nova Scotia Duck Tolling Retriever) är en
apporterande fågelhund så jag tränar dem på det som
de är framavlade för, men de är samtidigt en
fantastiskt trevlig allroundhund. Så det blir även en
hel del lydnad, vilt- spår, bruks, rally och någon
utställning också.
Har även en liten uppfödning på rasen under prefix
Tollartrollets kennel.
På Njudungs brukshundklubb har jag varit medlem sedan starten 1983 men då hette den
Vetlandaortens Hundklubb. Haft lite olika uppdrag i styrelsen genom åren, just nu är jag revisor.
Många kurser har det också blivit: valp, unghund, appell, tävlingslydnad och rally. Det är jätteroligt att
ha kurs och se hur de utvecklas samt att man själv lär sig en hel del.
För tillfället så sitter jag med i Rallysektorn, där jag och Lotta kommer att ha en kurs i Rally till våren
och vi planerar för minst 3 tävlingar under 2021.
Att träna och tävla med mina hundar tycker jag är roligt. Spännande att se hur mycket man kan få in i
huvudet på en hund.
En hund som lämnat stora avtryck hos mig är min egenuppfödda Tollartrollets Snöflinga, till vardags
hette hon Hilda. En sådan hund får man bara en gång. Hon blev champion i lydnad, viltspår och
utställning med jaktmerit samt mästare i rally. Lycklig var jag när hon fick 1:a pris i öppen klass Bprov jakt retriever och fick ta bort parentesen om utställningschampionatet.
Även min första kooiker var något alldeles extra. Hon föddes 1996, en livmodersimport från Holland.
När hon föddes fanns det ca 12st kooiker i Sverige. Spännande, en utmaning som hette duga, men med
lock och pock fick jag upp henne i Elitlydnad. Uppflyttad till Lägre spår och den första
viltspårschampionen i Europa. Hon blev även utställnings champion och Svensk Vinnare och en helt
suverän eftersökshund både på älg och rådjur! Hon hette Candy, en liten stjärna.
Just nu finns
SE Vch, Se Rally ch Flaming Rockstars Loreen ”Maya” född 2012
SE Vch, SE Rally ch Tollartrollets Hallon ”Hallon” född 2014
SE Vch, Ld Start, Ld 1, Rld N, Rld F Fågelsjöns Schack ”Chassie” född 2017 // Vi ses på klubben!

Hej jag heter Lotta Malmvärn och är utbildad SBK- instruktör, håller kurser i rallylydnad och är
engagerad i rallysektorn. Jag har 2 sheltie.
Wilma 8 år är rallylydnads champion, tävlar klass 2 i agility och är uppflyttad klass 1 i lydnad.
Lyra 4 år och hon är också rallylydnads champion, tävlar klass 1 agility och har godkänt doftprov
eukalyptus.

Njudungs BK/
Anna-Karin

