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dansbandsveckan.se
Så var det återigen dags för den populära
Dansbandsveckan i Orrskogen, Malung
efter ett uppehåll på två år.
Klubben kommer även i år att hjälpa till i
orkesterincheckningen. Och till det behöver vi din hjälp!
Tidigare år har det varit arbetspass även
under natten men det har bestämts att det
ska vara stängt från kl 4-9.
Passen som går att välja är kl 24-04, 9-14,
14-19, 15-18, 19-24, söndag 23:e kl 9-12.
Under tiden kl 15-18 ska man vara två, då
det under denna tid är mest orkestrar som
kommer och checkar in, men ta gärna
med en vän på de andra passen också.

Här kan du gå in och kika på vilka pass
som är lediga: Länk till schema
När du bestämt vilket/vilka pass du vill
hjälpa till med så skickar du ett mejl till
carina.halvarsson68@outlook.com
Innan Dansbandsveckan startar kommer
det bli en träff där vi går igenom vad det
är vi ska göra under passen. Mejl skickas
ut till alla som som satt upp sig på ett pass.
Det är ett roligt jobb att sitta där och stärker
dessutom upp klubbens kassa. Chansen att
träffa flera kändisar är stor.
Alla som har hjälpt till blir inbjudna av Orrskogen till funktionärsfest i höst.

Mejladress för allmänna frågor:

msbk@malungsalensbk.se

Aktuellt
Fikabröd
I stället för att vi ska köpa in bröd till våra tävlingar och
träningar så skulle det vara välkommet om några vill baka
något. Om du vill göra det, ta med det upp till klubben, lägg
i frysen och skriv en lapp vem det är i från och vad det är.

Hundens vecka – V 37
Är du intresserad av att vara med i planeringen? Skicka mejl
till msbk.malungsalensbk.se
så gör vi en grupp på Facebook och diskuterar aktiviteter.

Medlemsmöte
I höst kommer vi ha ett nytt medlemsmöte.
Håll koll på Facebook och vår webbsida för datum.

Funktionärsdag
I höst anordnar klubben en funktionärsdag för alla som
hjälpt till på klubben. Har du tips på vad vi ska göra på
funktionärsdagen? Skicka mejl till
msbk@malungsalensbk.se
Håll koll på Facebook och vår webbsida för datum.

Torsdagar – Allmän träning kl 18
Torsdagsträningarna är öppna för alla medlemmar och vi hjälps åt så att alla känner en
samhörighet oavsett vilken nivå man tränar
på eller i vilken gren man tränar, bara kommer för att träna sin valp/hund bland andra
hundar och människor, eller kommer och
fikar.
Har du valp är klubben ett bra ställe att komma till. Då kan du berätta att du har en valp
när du kommer och om det till exempel är ok
att hälsa på den, då vet alla som är där hur du
vill att valpen ska bemötas.
Materiel till träning:
Klubben har skyltar till alla klasser i rallylydnad.
Det finns hopphinder och apporter och annat att
låna för lydnadsträning. Hinder finns till Hoopers.
Vi har också en fin agilitybana, komplett hinderbana med 15 hopphinder, 4 tunnlar, slalom och
samtliga balanshinder. Hindren är höj och sänkbara så man kan träna säkert vid inlärning. Inhägnad
plan.
Tänk på när ni tränar agility att se till så allt står
stabilt och att t ex bommen som håller A-hindret i
rätt position sitter fast innan ni börjar.
Om du behöver hjälp med något så finns det oftast
någon på plats på träningsdagarna som kan hjälpa
till.

Välkomna!

Kom ihåg!
Ställ tillbaka på rätt plats
om du tar fram något!
Vår strävan är att det skall finnas en stugvärd till varje torsdag som finns på plats.
En stugvärd finns där för att hälsa alla välkomna,
öppna husen och svara på frågor m m. Alla kan hjälpa till med denna uppgift och kan vara olika personer
varje gång.
Stugvärden ser också till att det finns fika till försäljning i serveringen (brygger kaffe och tar fram bröd
ur frysen).

Vill du vara stugvärd?
Gå in på
https://docs.google.com/
spreadsheets/d/16Aw9wVRqUWuj3-cEbRmgkFxVPcsBcIn1aZKXJVZ6V8Y/
edit?usp=sharing och fyll i
ditt namn och kontaktuppgift,
gärna om du har något Tema
t ex rallylydnad, trick. agility,
nosework etc. Eller skicka ett
mejl till
msbk@malungsalensbk.se så
lägger vi in ditt namn på listan
som finns på www.malungsalensbk.se/klubben/traning/

Kommande kurser och cirklar 2022
Träningsgrupp för tävlande i bruksoch/eller tävlingslydnad
Planen ser ut så här:
Måndag 20/6 kl 17.30 vi kör en liten ”tjuvträning” med lydnad på klubben.
Måndag 27/6 kl 17.30-19.30 träffas vi igen,
även denna gång på klubben, för uppstart med
lydnad och samprat om hur vi vill lägga upp det
framöver.
Denna cirkel/träningsgrupp är till för ekipage
som är ute och tävlar eller som siktar på att
komma ut på tävlingsbanorna under 2022-23 i
bruks- och/eller tävlingslydnad.

Du ska själv kunna lägga upp din träning och vi
hjälper varandra med kommendering, tips och
tankar.
Med andra ord:
Det finns ingen instruktör utan bara ett
härligt gäng likasinnade som kan både ge
och ta emot hjälp.

Frågor till Rebecka Barkskog eller Anna Norström!
Föranmäl att ni hakar på!

Träningsgrupper i andra hundsporter
är fritt att startas upp genom klubben.
Kontakta Rebecka Barkskog för
uppstartshjälp.
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Fler kurser inför hösten läggs ut på:
www.malungsalensbk.se/aktiviteter/kurser

Kommande kurser och cirklar 2022
Nose Work – nybörjare

Nose Work – fortsättning

På kursen kommer du och din hund att få lära er
grunderna i Nose Works fyra moment: behållarsök, inomhussök, utomhussök samt fordonsök.

Har du gått nybörjarkurs i Nose Work eller tränat
på egen hand och behöver mer träning inför att
börja tävla, då är detta kursen för dig.
Antal deltagare: 4-6
Antal träffar: 4
Kurstid: tisdagar, start i augusti, 2 tim 15 min
Varannan vecka
Ålder: från 4 månader.
Pris: 800 kr (medlemmar har förtur)
Förkunskaper: kan doften eukalyptus
Instruktör: Carina Berglund

Mellan träffarna kommer ni få träna själva på det
vi lärt in så ni är väl förberedda inför nästa steg.
Kursen passar för dig som vill börja tävla i Nose
Work men också för dig som vill ha en
rolig aktivitet tillsammans med din hund.
Kursen är för hundar i alla åldrar! Inga förkunskaper krävs.

Anmälan: se webbadress nedan.

Vi kommer att vara på olika platser i Malungsfors/Malung.
Antal deltagare: 4-6
Antal träffar: 6
Kurstid: onsdagar, start i augusti, 2 tim 15 min
Första veckan 2 ggr sedan varannan onsdag.
Ålder: från 3 månader.
Pris: 1100 kr (medlemmar har förtur). I kursavgiften ingår ett startkit för Nose Work.
Instruktör: Carina Berglund
Valp på Nose Workkurs: att gå kurs i Nose Work
ger en bra grund i att jobba, stärker samarbetet
mellan förare och hund, träffa andra hundar i olika
åldrar och mäniskor. Mycket bra hjärngympa.
Anmälan: se webbadress nedan.

Carina har varit instruktör i Nose Work i
5 år, är också tävlingsdomare i Nose Work,
SBKinstruktör valp & allmänlydnad, Hundtrickinstruktör m fl.

Fler kurser inför hösten läggs ut på:
www.malungsalensbk.se/aktiviteter/kurser

Varm bil – en dödsfälla!
Temperaturen inne i en bil kan stiga
snabbt även om det inte är så varmt
ute. Hundar kan inte reglera värme på
samma sätt som människor. I värsta
fall kan det leda till att de avlider av
värmen!
Hitta ägaren till en hund i en varm bil
Skicka ett sms med bilnumret till 72 503, (Avgift 3:- + vanlig sms-avgift). Du får då ett svar

med ägarens namn och bostadsort. Sök via
nummerupplysningen eller på internet för att
få hundägarens telefonnummer och kontakta
denne.

Vid en akutsituation
Om situationen verkar akut, se till att hunden
kommer ut. Att krossa en bilruta räknas i det
fallet enligt Brottsbalken 24:4 som nödvärn.
Se om möjligt till att ha ett vittne och ring
polisen först.

Lämna aldrig en hund i varm bil! Scanna koden och läs mer

TEMPERATUR I BILEN
Klockslag Temp ute

Väderlek

Temp i bilil

08.30
09.30
10.30
11.30
12.30
13.30
14.30

sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol

+23°
+38°
+47°
+50°
+52°
+52°
+50°

+22°
+22°
+25°
+26°
+27°
+27°
+28°

Svenska Kennelklubben – hundägarnas riksorganisation I 08-795 30 00 I www.skk.se/hundivarmbil

Källa: SKK 2014

Nose Worktävlingar 28-29 maj i Öje
TSM2
28 maj
Brånens
festplats

TSM1 29 maj – Öje centrum

Medlemsmöte 31 maj
Ordförande Carina
Halvarsson visar mugg
som är tackgåva till
avgående styrelsemedlem Ann-Charlotte
Andersson.

Prisutdelning till
vinnarna i tipspromenaden.

Trevlig kväll med många roliga idéer som lades fram på mötet.
Före mötet var det tips- & aktivitetspromenad. Klubben bjöd på
grillade hamburgare med tillbehör, kaffe och chokladtårta.

Gå gärna in och kika på detta bildspel på tretton bilder med information om
vad som gäller enligt de många lagar och regler som hund & hundägande
går under.
Du finner bildspelet på vår webbsida under www.malungsalensbk.se/annat/
hunden-och-lagen/

Parkering vid
klubbstugan
Terminalen (granne till
klubben) som har hand om
lastning av timmer vill att
vi inte ska parkera utmed
vägen. De kommer med
långa timmerbilar och klarar inte att svänga!
De har också sagt till att vi
inte går på rälsen när det
är risk för att tåg kan komma!

