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Nordmalingsbrukshundsklubb 
Styrelsen informerar 2022-12-19 

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

Några rader från ordförande 
Nu närmar vi oss slutet av hundåret 2022, året när vi lämnade pandemin och verksamhet har fått 
komma igång med full kraft. Under hösten har det varit fokus på tävlingar, utställningar, 
stugöppet, utbildningar och träningsgrupper. Nu behöver vi alla få lite vila och återhämtning för 
att sedan fylla 2023 med massa roliga hundaktiviteter. 
 
Nu vill jag och styrelsen passa på att tacka alla som hjälpt till vid klubbarrangemang under 2022. 

Information från styrelsen 
Träning i klubbstugan under vintern 
Styrelsen har beslutat att hålla stugan öppen för vinterträning, vägen kommer därmed att skottas 
och mattan kommer att läggas in. Stugan kommer att vara tillgänglig för alla medlemmar att boka i 
en timmes pass, det kostar 30 kr timmen och det Swishas in. Mer information kommer att skickas 
ut när mattan har lagts in och bokningssystemet är i gång. 
 
Träning i Gideå Plantskola 
Även denna vintersäsong har vi förmånen att få träna på Holmen Skogs plantskola i Gideå. Vi 
samkör detta tillsammans med Örnsköldsviks BHK samt SSRK Västernorrland så tiden är 10 – 14 
varje söndag. 
Alla medlemmar i NBHK samt ÖBHK och SSRK Västernorrland är välkomna. Vi tränar individuellt 
och visar hänsyn till varandra. 
 
Upp & hoppa - sund med hund 
På medlemsmötet den 24/11 så föreläste Lena Nordström om projektet Upp och hoppa - sund 
med hund, vilket var mycket inspirerande. Det planeras för träningsdagar på lördagar under 
vintern med temat Upp och hoppa - sund med hund med start i januari/februari, mer information 
kommer efter helgerna.  Läs mer om Upp och hoppa - sund med hund på SBKs hemsida 
https://brukshundklubben.se/utbildning-aktivitet/upp-och-hoppa/  
 
Kannan och Vandringspriser 
Nu är det snart dags att nominera samt skicka in tävlingsresultat för 2022 till Kannan och 
Vandringspriser igen. Styrelsen är glada att efter ett uppehåll under pandemin återigen kunna dela 
ut Kannan och Vandringspriser på kommande årsmöte. Reglerna för Kannan är något uppdaterade 
så läs mer på vår hemsida och mejla sedan resultat, nomineringar och motiveringar tillsammans 
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med ditt och hundens namn till sekreterare@nordmalingsbrukshundklubb.se senast den 31/1-
2023. De priser/utmärkelser som delas ut är: 
 

o Nordmalingskannan 
o Vandringspris Cinderella Lovehouse 
o Vandringspris Kennel Passat 
o Årets Rookie 
o Årets hund och förare 

Nomineringar till styrelsen 2023 
En extra nomineringstid mellan 15 december och den 15 januari är beviljat av ÖND för att skapa 
möjligheter för NBHK att fylla posterna till styrelsen. Vi vill uppmärksamma er medlemmar om 
behovet av att fler medlemmar engagerar sig i kommande styrelsearbete. 
Viktig information angående nomineringar, läs brev från valberedningen i bifogad fil "Information 
extra nomineringsperiod" 
 
Hemsidan 
Snart kommer vi att lansera vår nya hemsida.  
 
Årsmöte 
Boka in den torsdag den 23 februari. Se bifogad separat kallelse. 
 
Arbetsgrupper 
Rallylydnad 
Jenny Lundberg är vår nya blivande kontaktperson för Rallygruppen under senare delen av våren 
2023. Jenny har en sheltiekille som heter Uffe och tävlar i Rallylydnad och tränar Agility. Jenny 
behöver någon kompis i gruppen är du intresserad av Rallylydnad och vill vara en del av 
arbetsgruppen så mejla sekreterare@nordmalingsbrukshundklubb.se  
 
Nosework, Tjänstehund och HUG 
Vi söker en ansvarig för respektive arbetsgrupp Nosework, 
Tjänstehund och HUG. Är du intresserad av att vara en del av 
arbetsgruppen och/eller ta ansvar som kontaktperson så 
kontakta styrelsen via 
sekreterare@nordmalingsbrukshundklubb.se 

 
God Jul och Gott Nytt År 

önskar 
Styrelsen NBHK 
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