
   

   

Medlemsbrev kvartal 1, 2020
På gång på EBK: 
Vi påminner om årsmöte 12/2 kl. 18.30 i Studiefrämjandets lokaler. 
Kallelse är utskickad under 2019. Handlingar kommer att finnas tillgängliga i klubbstugan 
och på hemsidan enligt stadgarna. 

Vill du komma i form till sommaren och samtidigt få en kul aktivitet med din hund? 
Friskvårdsgruppen planerar två tillfällen att testa övningar som ingår i SBK:s projekt Sund med Hund, för att 
senare i vår kunna diplomera dig. Aktuella datum är söndag 12/1 kl. 10-13- nivå grön och söndag 16/2 
kl. 10-13 nivå blå. Kom och testa, kostnad 30 kr/person, vi bjuder på kaffe. Läs mer om Projekt Sund med 
Hund här: https://www.brukshundklubben.se/kurser/sund-med-hund/loparskolan/

Inomhusträning i klubbstugan fram till slutet av mars. Bokning av rum samt mer info på hemsidan: 
http://www.eskilstunabk.se/medlemsskap/traningslokal-bokning/

Vi har Lydnadstävling i Kungsörshallen 9/2. Häng på och hjälp till, tävla eller heja på de tävlande. 
Mer info kommer på hemsidan och Facebook. 

Länsstyrelsens arbete med naturreservat för området 
kring klubben pågår. Vi har fått en positiv kontakt med 
ansvariga för utvecklingen och det planeras ett besök 
hos oss i början av året för diskussion om märkning av 
stigar, röjning av träd m.m. 

Utvecklingen av nya SBK Tävling pausad. Så länge fortsätter det nuvarande systemet att fungera. Betalning 
med kort blir möjligt igen och återbetalning sker direkt till kortet. Återbetalning av kvarvarande vouchers 
pågår. Även fortsättningsvis öppnas publicerade tävlingar/prov efter hand (ca 3 månader innan), tills ny 
information kommer. Läs mer: 
https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2019/12/utvecklingen-av-sbk-tavling-pausad/

Förändringar i SBK:s grundstadgar från 20200101 presenteras här: 
https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/stadgar/revidering-av-stadgar/

Förändringar i ansökningsrutiner för t.ex. bruksprov från och med 2020-01-01 innebär möjlighet att 
ansöka om bruksprov, IGP, IPO-R och mondioring vid två tillfällen per år. Nya datum för sista ansökan är 
15 september respektive 15 mars. Det innebär att klubbar får möjlighet att lägga in fler tävlingar redan under 
hösten 2020! Läs mer här om bruksprov, IGP, IPO-R och mondioring.

Förändringar i MH från 2020-01-01 Läs mer här 
https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2019/12/nya-utforandeanvisningar-mh-fran-2020/

Utveckling av specialsök som gren går framåt både centralt och hos oss där vår Nose Worksektor är aktiva 
i utvecklingen. Rapport från SBK gavs på Distrikstmöte i November och ett informationsmöte på EBK har 
hållits. Håll utkik efter nya planer. Läs mer här: 
https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2019/12/artikel-om-specialsok/

  Du håller dig väl informerad om SBK:s verksamhet genom SBK-nytt? Läs mer här: 
  https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/klubb/sbk-info/sbk-info-2019/sbk-info-nr-8-2019/ 

Gott Nytt År 2020!
önskar Styrelsen

   Kalender Januari-Februari 2020

   12/1 och 16/2 Sund med hund
     9/2 Lydnadstävling Kungsör
   12/2 ÅRSMÖTE 
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