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Mars | April | Maj

Mentaltest!
Den 12 maj på SK Lövsättra,
(Vallentuna) planerar vi för
mentaltest. Anmälan sker på
SBK tävling. Följ länken för att
läsa mer om MT.
https://
www.brukshundklubben.se/
mentalitet/mentaltest-2007/

Prova på nosarbete,
spår och uppletande
Två roliga aktiviteter för
både dig och din hund! Inga
förkunskaper krävs.
När: 2019.04.28
Var: Samling Roslagskulle
kyrka, Riala (Mellan
Roslagskulla & Riala)
Tid 9.00–13:00
Kostnad: 250kr
Kursledare: Lena & Håkan
Sehlin
Max 7 deltagare
Ta med mycket gott mjukt
godis. Sele, spårlina och
tjänstetecken ﬁnns att låna
om man inte har eget.
Anmäl er till:
fredriksson712@hotmail.com
senast den: 21/4
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Nytt verksamhetsår

Nu är vi en bit in på 2019 och ett nytt verksamhetsår. ÖLO
står inför ett spännande år med en hel del aktiviter
inplanerade. Nu till våren kommer vi kunna erbjuda en
sökkurs, en prova på dag - nosarbete, medlemsdag i maj med
medlemsmöte, träningstävling i lydnad men även lite lekar
tillsammans med din boxer. Vi har även några punkter från
årsmötet som skall tas upp på medlemsmötet.

”Lexis träningstävling”
Ibland blir det inte som planerat men för den skull betyder
det inte att en inte är lika intresserad av att uppnå sina
uppsatta mål, om än på ett annat sätt. Därför kommer ÖLO
att arrangera en träningstävling i Boxern Lexis namn, för
första klassen i lydnad (Startklass) men ni kan även ställa upp
med appellklassens lydnadsprogram. En träningstävling
handlar om att kolla av hur en ligger till innan tävlingsstart.
Där får du göra sånt som inte är tillåtet på tävling, ex belöna
hunden eller uppmuntra den mitt i ett moment osv. För
anmälan till träningstävlingen (senast 15 maj) och få mer info
kontakta Kajsa på ordf@olo.boxerklubben.org
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Två arbetsgrupper för arvet.

Kurshelg i SÖK!
Passar dig som vill lära dig
grunderna i sök vare sig du vill
tävla framöver eller ha en
trevlig aktivitet tillsammans
med din boxer.
Var: Solna-Sundbybergs BK
Teori Fredag 26/4 18:00- ca
19:30
Praktik Lö & Sön 27-28/4
Samling 10:00 – ca 14:00
Kostnad: 1 000kr
Kursledare: Agneta
Lundström
Max 7 deltagare
Anmäl er till:
Agnlu67@gmail.com senast
14/4

Årsmötet gick på arbetsgruppens förslag att skapa två
arbetsgrupper som under året kommer att jobba med
huvudfrågorna, klubbstuga och forskning för boxerhälsa.
Styrelsen ﬁck i uppdrag att tillsätta dessa två arbetsgrupper.
Sammankallande (SK) för klubbstuga är Katariina Groth och SK
för forskning för boxerhälsa är Anna Persson. Är du intresserad
att sitta med i en av dessa arbetsgrupper kontakta
styrelse@olo.boxerklubben.org för vidare information.
Styrelsen ﬁck även i uppdrag att upprätta ett hederspris i
makarna Johanssons namn. Vad hederspriset innebär samt
statuter presenteras på medlemsmötet.

Medlemsdag lördagen 18e maj SoSu BK
•Träningstävling kl 9.30 - 11.30
•Boxerlekar 12.00 - 13.00
•Medlemsmöte 13.00 - ca 14.30
Det kommer att ﬁnnas ﬁka och enklare förtäring att köpa på
plats. Dagordning läggs upp på ÖLOs hemsida senast sju
dagar före mötet.
https://boxerklubben.org/index.php/valkommen-till-olo

Ytterligare information
skickas ut till er som anmält
er. Har ni några frågor,
kontakta Agneta Lundström
på: Agnlu67@gmail.com
Med reservation för
ändringar.

Officiell utställning
31 aug har ÖLO sin ofﬁciella
utställning på Södertälje BK.
Domare är Ralf Brinkmann.
Anmälan öppnar senare i vår, se
hemsidan.
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