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Bäste medlem i Stockholms Södra Brukshundklubb 

Vilka tider vi befinner oss i! 

Corona viruset påverkar  

Det påverkar livet överallt, även på Brukshundklubben. Temakvällar, inofficiell utställning 

och tävlingar under april och maj har ställts in. Mycket tveksamt om vi kan hålla tävlingar i 

juni? Det påverkar våra mål och vår ekonomi i hög utsträckning. 

Tävlingar och mästerskap 

Många medlemmars ambitioner att starta sin hund på 

tävling under våren går i stöpet. SM i rallylydnad och 

lydnad är framflyttat från juni till den 8-11 oktober. SM i 

bruks, IGP & Mondioring sista helgen i augusti ställs in. Vi 

har en medlem som kvalificerat sig både i lydnad och 

bruks – Monica Kempe med Lizzroys Avicii (bilden). 

Ekipaget blev också årets Spårhund och årets Brukshund 

2019 på SSBK. En utmärkt prestation och det är förstås 

väldigt tråkigt att de inte får starta. Kvalperioden inför SM 

2021 löper vidare, den kommer att omfatta två år och 

avslutas 60 dagar innan mästerskapet 2021. Erhållna 

kvalplatser till vinnande ekipage 2019 behålls. 

SM i agility är förstås också inställt, även Landslagsuttagningen är inställd. Kvalperoid är 
numera satt till den 15 maj 2019 tom den 16 maj 2021 för SM 2021. 

Aktiviteter utomhus 

Vi jobbar för att skapa aktiviteter och kurser som hålls utomhus i grupper om max tio 

personer. Ha utkik på hemsidan, www.ssbk.online och facebook, där presenterar vi löpande 

vad som händer. Bland annat så fotograferar Isabell Nilsson din hund för 100 kr, pengar som 

går till klubben. Bilderna får du digital. Du avtalar tid med Isabelle. Se vidare på Facebook. 

Tack Isabelle! Ett fantastiskt fint initiativ. 

Vår inofficiella utställning  

Som vi höll i september 2019 var otroligt populär. Vi planerar för en repris i september. 

 

http://www.ssbk.online/
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Sponsring 
Vi har en sponsorgrupp som jobbar för utökat utbud av priser på tävlingar och arrangemang. 

Har du tips på sponsor, kontakta Lisa Lindblom 076-321 64 17 lisalindblom@hotmail.com 

Taros hundsport är en av dem som sponsrar oss. Exklusivt för medlemmar på SSBK, nu 

bjuder de på 5% rabatt i shopen. Gå in och kika på https://www.taroshundsport.se/ Skriv in 

koden SSBK5 för att ta del av rabatten. Erbjudandet gäller tom 31/5-2020 

Förstärkning PR & Info 

Vi behöver förstärkning gällande vår PR & Info verksamhet. Vi är glada för punktinsatser 

bland annat i form av att proffsigt skapa sidhuvuden till dokument och material. Vi behöver 

också hjälp att utveckla designen på vår hemsida, vi jobbar i wordpress. Vi har 590 

medlemmar och hoppas att några är professionella inom arbete med hemsida och layout. 

Maila orforande@ssbk.online 

Blommor och pyssel 

Vi har ett fantastiskt klubbområde. Kanske har du tid att bidra till att pyssla med lite 

växtlighet runt klubbstugan. Maila orforande@ssbk.online och berätta vad du kan bidra 

med. Tillsammans gör vi klubben till en stimulerande och fin mötesplats för hundar och 

människor. 

Vår klubb är belägen i ett naturskönt område i Ågesta. Där finns vandringsleder av olika 

längd upp till 1 mil. Ta vara på den möjligheten. Våra fina planer är öppna för träning. Ta 

med en fikakorg och njut solen vid vår klubbstuga samtidigt som du kan inspireras av 

duktiga ekipage som tränar. 

Stockholms Södra Brukshundklubb är en mötesplats för alla hundintresserade. 

Vi finns nu också på Instagram https://www.instagram.com/stockholmssodrabk 

Ta väl hand om dig, dina nära och kära och fyrbenta. 

Varmt välkommen! 

Önskar 

Styrelsen 
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Kallelse till medlemsmöten 2020 och årsmöte 2021 

Vi brukar ha ett medlemsmöte i maj, det blir dock framflyttat till augusti.  

Det kan tyckas tidigt att bjuda in till medlemsmöten och årsmöte 2021. Men - klubben har 

100 medlemmar som inte har mailadresser registrerade i medlemsregistret. För att hålla 

ned portokostnaden gör vi därför ett utskick per brev till dessa medlemmar, samtidigt får 

övriga medlemmar kallelse via mail. I kallelsen samlar vi ihop mötes datum och ber dig 

notera dessa i din kalender.  

Påminnelser kommer löpande via hemsida och Facebook. 

Vill du registrera mailadress i medlemsregistret kan du göra det via denna länk: 

https://www.brukshundklubben.se/klubbar-medlemskap/mina-sidor/ 

 

Medlems möte söndag 23 augusti  kl 18.00-20.30 

Medlems möte söndag den 6 december  kl 15.00-18.00 

Årsmöte onsdag den 17 februari   kl 19.00 

 

 

Välkomna! 
 

https://www.brukshundklubben.se/klubbar-medlemskap/mina-sidor/
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Info om medlemsmöten  

Motioner till möten ska vara styrelsen tillhanda senast 2 månader före mötet. Detta för att 

styrelsen ska hinna behandla motionen innan medlemsmötet. 

Motioner inför möten kommer att finnas tillgängliga i klubbstugan två veckor innan mötet. 

Möte söndag den 23:e augusti kl 18-20.30  

( Vi hoppas att mötet är möjligt att genomföra med hänsyn till Corona). 

Agendan behandlar bl a: 

• Rapport om verksamhet, inställd, pågående och planerad. 

• Klubbens ekonomi. 

• Medlemmars förslag och tankar inför framtiden. 

Vi bjuder på fika med tilltugg. 

Möte söndag den 6:e december kl 15-18 

Utveckling och framtid - vad och hur vill vi satsa? Detta är huvudtemat för mötet som 

genomförs som ett arbetsmöte med gruppdiskussioner. 

Agendan behandlar bl a: 

• Resurser och hur ska dessa fördelas. 

• Tävlingsverksamhet. 

• Utbildningsverksamhet. 

• PR & Info. 

• Övrig verksamhet. 

Kaffebuffé kommer att serveras! 

Årsmöte den 17 februari kl 19.00 
Förslag till förtroendevalda, kontakta valberedningens ordförande Yvonne RE Andersson 

yvonne@alphagarden.se 

Motioner till styrelsen senast den 17 december. 

Aktiviteter på klubben hittar du på www.ssbk.online och Facebook 

 

 


