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-----------------------------------------------------------------------Ett medlemsblad från:
ICA ÅngeTACK FÖR ERT STÖD!

Västra Medelpads Brukshundklubb
Ordförandeordet:

Hej Medlemmar!
Nu är vi mitt i den härlilga sommaren,
och solen har stretat på i flera dagar.
Och inte en enda fästing än så länge.
Visserligen preparerar jag min hund
för att inte få det, men man vet ju
aldrig. Diskussionerna om huruvida
man behöver ge hunden skydd mot
fästingar beslutar man själv sin
ståndpunkt i. Jag gör det för jag vill
inte se ett sådant kryp, inte ens på en
meters avstånd, än mindre plocka
från min hund.
En annan sak som hör sommaren till
är ju hundar i varma bilar. På vår
hemsida finns en bild som översätter
hur snabbt det blir outhärdligt varmt i
bilen, och hunden närmar sig döden.
Snälla ni, låt inte detta hända er och
er hund. Ska ni åka någonstans där
hunden inte kan vara ute så lämna
hunden hemma. Det är skönast för
hunden.

Våra intresselistor via mejl går
trögt, men för de som önskar så
finns ju möjligheten i alla fall. Gå
in på vår hemsida och anmäl er.
Ni kan också anmäla er att vara
med som funktionär i klubben.
Vi behöver ju hjälp hela tiden.
Första helgen i augusti har vi
dessutom en rejäl tredagarstävling där vi behöver all hjälp vi
kan få.
Ett varmt tack riktas också till
alla de som var delaktiga på vår
Hundens Dag, vare sig det var
som publik eller som funktionär.
För oss alla i klubben är detta
en underbar dag att träffa
medlemmar och intresserade
tillsammans med hundarna!
Må väl med era hundar!

Birgitta,
Ordförande

KALLELSE till
Medlemsmöte
Söndag den 1 september kl 18.00
är det medlemsmöte på klubben.
Först genomför vi de mötespunkter som ska tas upp på ett möte som
detta, sedan informerar vi om våra verksamheter.
Vi vill gärna höra vad det finns för önskemål hos våra medlemmar så ta
chansen att göra er röst hörd!
Fika utlovas så kom till detta medlemsmöte så vi får

TRÄFFAS OCH TRIVAS TILLSAMMANS.
Varmt Välkomna!
Slit er
loss
och
kom!

Ungdomar! Se hit!
Nu provar vi igen!
Söndag den 29 september kl 13.00
ordnar vi en gratis Prova-På-dag med en mängd olika aktiviteter. Kanske
mynnar detta ut till en alldeles egen ungdomsverksamhet i framtiden.
Anmäl ditt deltagande till hus@vastramedelpad.nu eller 073-8005686
Vill du låna hund, anmäl också det!
Alla barn/ungdomar värmt välkomna!

Kursverksamhet i höst
Under höstterminen arrangerar vi, i vanlig ordning, de kurser som
efterfrågas av tillräckligt många hos oss. Så fort en kurs är fulltecknad
och vi har två tillgängliga kursledare så sparkar kursen i gång.
På hemsidan finns uppgift om de vanligaste kurserna. Om du har ett
önskemål om en annan kurs, hör av dej till hus@vastramedelpad.nu

Vi Träffs och Trivs Tillsammans!
OBS! Vi planerar en Agility-Prova-på-helg! Anmäl dej via hemsidan!

Öppet Hus
Söndagar kl 12 – 14 med början
senast den 25 augusti träffas vi och
trivs, tränar och träningstävlar på klubben.
Om inget särskilt inträffar så är grundplaneringen kl.12 allmän träning, kl.
13 Träningstävling, kl 14 Skotträning. Vi lägger skotträningen sist så de
som inte vill träna skott ska hinna undan. Men observera att detta är ett
grundschema som är till för att brytas.
Kom du också!

Intresserad av Mentalbeskrivning??
Vi arrangerar MH så fort tillräckligt intresse finns, och vi får tag på
beskrivare som kan tjänstgöra. Anmäl ditt intresse till Kristina:
rus@vastramedelpad.nu
Intresserad att utbilda dej? Kontakta Kristina!

När vi har MH stängs klubbområdet av. Nästa bokade MH är den 24 augusti.

Mellan den 19-24 juli har vi inneboende i vår anläggning. Ånge Ridklubb är på
läger, men det går utmärkt att träna på planerna i alla fall.
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VÅRA SPONSORER:
Följande företag sponsrar oss på årsbasis, vill du bli en av dom kontakta
viceordforande@vastramedelpad.nu
Pierre Fixare
Agria djurförsäkring
Djurkliniken i Sundsvall
Ånge Bokhandel
ICA Ånge
Ånge Optik
Callans Trä
Shell i Ånge
Fritidsboden i Ånge
Kom ihåg att välja Västra Medelpads Brukshundklubb som förmånstagare vid ert
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