
                                                                                                                                                            
 

Ordförandes rader 
Nu har köpet av Eriksmåla idrottsplats äntligen godkänts av lantmäteriet. I början av 

sommaren blir det två år sedan de första kontakterna togs mellan Åfors GoIF och Emmaboda 

Brukshundklubb så det har varit en lång process för alla inblandade. 

 

För att vi ska få en bra start i Eriksmåla bjöd vi in till ett nystartsmöte för att bland annat 

försöka tillsätta en del arbetsgrupper och sektorer så att vi kan sprida arbetsuppgifterna 

bland medlemmarna. Mötet gick över förväntan så nu har vi tre nya grupper; kökssektor, 

rallylydnadssektor och en grupp som ska arbeta med skötsel av klubbområde och stuga. 

Agilitysektorn skulle behöva utökas med ett par nya medlemmar. Har ni tips på personer som 

kan tänkas vara intresserad av att engagera sig för agility får ni gärna höra av er till någon i 

styrelsen eller agilitysektorn. Information om vilka som ingår i sektorer och styrelse hittar 

du på www.emmabodabk.se. 

 

Under våren planerar vi att ha en invigning av klubbens nya plats i Eriksmåla. Mer information 

kommer på klubbens hemsida. Har du tips och idéer på vad vi kan hitta på eller vill engagera 

dig i invigningen är du välkommen att höra av dig till ordforande@emmabodabk.se. 

 

Marie Grönkvist 

ordförande 

 

 

Kallelse till medlemsmöte/veterinärkväll onsdag 7 maj kl. 19:00 

 Vaccinering av hund kl. 18:30 
Plats: Klubbstugan Eriksmåla 

Veterinär Susanne Sandqvist från Emmaboda Djurklinik pratar om vad man ska tänka på när 

man har en ung respektive gammal hund. Frågestund. 

Dagordning finns att tillgå sju dagar innan mötet: sekreterare@emmabodabk.se. 

Det finns även möjlighet att vaccinera hunden kl. 18:30. 

Kostnad för vaccinering är 300 kr (enkelvaccin) och 350 kr (dubbelvaccin). 

Observera att du måste föranmäla om du vill vaccinera din hund senast 30 april till 

Eva-Britt Adolfsson på telefon 0471 – 401 36 
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Klubbens hemsida 
Hemsidan är klubbens viktigaste informationskanal. Där ska du hitta information om vad som 

händer på klubben. Har du information eller foton från olika aktiviteter kan du maila dem till 

webbmaster@emmabodabk.se så läggs det ut på hemsidan. För att du inte ska missa viktig 

information kan du ansluta dig till funktionen Prenumerera på uppdateringar på 

www.emmabodabk.se. Då får du ett mail när sidan har uppdaterats. 

Emmaboda Brukshundklubb finns även på Facebook. Gå gärna in och gilla oss! 

 

Utskick via mail 
Har du fått medlemsbladet med brev? Meddela i så fall sekreterare@emmabodabk.se så 

mailar vi bladet nästa gång. Det gynnar både miljön, vår ekonomi och arbetsinsats. 
 

Allmän träning torsdagar from 18:30 
På torsdagkvällar är allmän träning på klubben. Alla medlemmar är välkomna oavsett vad man 

vill träna och hur långt man har kommit i sin träning. Träningen är inte instruktörsledd men 

vissa torsdagar kommer det att finnas värdar att rådfråga. 

Följande torsdagar finns värdar på klubben kl. 19:00-20:00 

 Torsdag 10 april: Marie Grönkvist och Robert Andersson 

 Torsdag 24 april: Emmelie Karlsson-Rydell och Linnéa Bjuringer 

 Torsdag 22 maj: Anna Hellborg och Ulla Karlsson  

 

Utbildningssektorn informerar 
Vårens kurser är redan igång men håll utkik på hemsidan ifall det tillkommer någon kurs eller 

föreläsning. Lämna gärna tips på kurser eller föreläsningar som du skulle vilja att vi ordnar. 

Önskemål om kurs/föreläsning om hundars mentalitet har redan inkommit. Eventuella frågor 

eller önskemål kan du lämna till utbildning@emmabodabk.se. 
 

 

 

Klubbens webbplats: www.emmabodabk.se                                
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