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Nordmalingsbrukshundsklubb 
Styrelsen informerar 2021-07-05 

 
Styrelsens fortsätter med samma upplägg på information till er medlemmar men har ni förslag till 
förbättringar eller har du någon fundering så mejla det till sekreterare@nordmalingsbrukshundklubb.se  

Några rader från ordförande 
På styrelsemötet i juni pratade vi om att det kändes så roligt samt spännande att verksamhet kan 
återupptas under hösten och på mötet med kontaktpersonerna för arbetsgrupperna kunde man nästa ta på 
förväntningarna inför hösten. Det vi tänker i styrelsen är att börja med grunden som kurser, stugöppet, 
tävlingar och utställning i de arbetsgrupper som har funktionärer för att sedan utveckla vår verksamhet 
under nästa år. 
 
Nu är sommaren äntligen här och jag hoppas ni alla får njuta av ledighet och återhämtning. Tror vi alla 
verkligen behöver det efter mer än ett år med en pandemi. Även styrelsen tar ledigt och nästa styrelsemöte 
är i mitten av augusti. 

Information av ärenden 
 
Ekonomi 
Just nu finns det Ölands plastpåsar att sälja de kostar 65 kr för en förpackning om 3 st och man Swishar till 
det nr som finns uppsatt i klubbstugan. Hjälp gärna till att sälja påsarna nu under sommarens tävlingar. 
 
Verksamhetsplanering 
Det finns stor vilja att starta upp verksamheten men utifrån att vi befinner oss i slutet av en pandemi så 
tänker vi att detta görs stegvis. En sammanställning av höstens innehåll finns längst ned. 
 
Gräsklippning 
Områden där inte Henning kan klippa delas upp mellan arbetsgrupperna vecka 25-30. From vecka 31 
ansvarar de som har stugöppet för att klippa dessa områden. 
 
Stugöppet 
Vi har beslutat att ha stugöppet i augusti, september och oktober. Första gången blir tisdag den 3 augusti. 
Rallylydnadsgruppen ansvarar i augusti, Agility och Nosework i september och i oktober så delar Styrelsen, 
Utställning och Mental på ansvaret. 
 
Medlemsmöte 
Torsdagen den 30 september kl 19.00  planerar vi för ett medlemsmöte för alla medlemmar (om 
restriktioner tillåter det) mer information kommer men håll kvällen ledig i era kalendrar. 
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Kurser 
5 st kurser är planerade för hösten 2021, 

• Rallylydnad grundkurs 
• Allmänlydnad 1 
• Agility grundkurs 
• Valpkurs 
• Rallylydnad fortsättningskurs 

Mer information kommer på hemsidan inom kort. 
 

På gång 
Hundens vecka den 13-19 september  
Laga dörren till Agilityförrådet 
 
 
 
Vänliga hälsningar 
Styrelsen NBHK 
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Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

NBHK verksamhetsplan hösten 2021 
Aktiviteter för medlemmar 

Nosework, 
Träningstävling 
Nosework, Doftprov 
Agilitytävling  
Rallytävling 
 

Stugöppet (Rally) 
Sommarcup Agility 
Rallytävling 
Kurser 
 

Utställning officiell 
Stugöppet (Agility & Nosework) 
Rallytävling 
Medlemsmöte 
Kurser 

Stugöppet (Utställning, Mental och 
styrelsen) 
Noswork tävling officiell 
Kurser 
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