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ngeTACK FÖR ERT STÖD!

Västra Medelpads Brukshundklubb
Ordförandeordet:

Hej Medlemmar!
Hösten har börjat påminna om att
den finns. Det ligger en del gula
björklöv på backen, träden skiftar färg
men vädret är fortfarande underbart
(åtmiinstone i skrivande stund). För
de flesta är semestern slut för i år,
eftersom
den
sista
sparade
semesterveckan förmodligen går nu
under älgjakten.

av enskilda uppfödare för sin
uppfödning. Jag vet inte om det
är några allmänna MH kvar men
det vet Kristina W.

Tävlingssäsongen på klubben, dvs
de tävlignar vi arrangerar, börjar
också sina ut. Vi har vårt
klubbmästerskap
i
lydnad
att
genomföra den 5 oktober (kom gärna
dit och hejja på dina klubbkamrater
eller bara se hur det går till) och så
avslutningen Halloweentävlignen den
1.a november.

Glöm inte Ungdomsdagen den
29 september!!!

Det
återstår
också
några
mentalbeskrivningar på klubben i
höst. Två är uppfödar-MH, dvs
mentalbeskrivningar som ”beställts”

Nu
ser
vi
fram
emot
höstsäsongen, med kurser,
träningsaktiviteter och annat
hundkul! Kom med idéer om
vad ni vill ordna så hjälper vi till!

Må väl med era hundar!

Birgitta,
Ordförande

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 som
agility, rallylydnad, bruks, inlärning hos hund. 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!

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!

Kursverksamheten i höst

Nu har kurserna börjat rulla i gång, i skrivande stund är en valp/grundkurs
och en allmänlydnad steg 2 startade och vi fyller på ännu en valpkurs. Vi
startar kurser då de är fulla och vi har tillgäng till instruktörer. Men du
måste ju anmäla dej innan vi ser att kursen behövs. Om du har ett
önskemål om en annan kurs, hör av dej till hus@vastramedelpad.nu
Om du anmäler dej och betalar in 200 kronor och kursen inte blir av får du
tillbaka dina pengar vid årets slut.

Vi Träffs och Trivs Tillsammans!

Är du intresserad av att hjälpa till på
klubben?
Vi behöver ständigt nya medhjälpare och funktionärer. Anmäl ditt intresse
enklast via hemsidan eller direkt till ordförande Birgitta Forsberg:
ordforande@vastramedelpad.nu eller 070 372 3734
Hjälp också valberedningen genom att föreslå er själva eller andra till
poster som ska fyllas. Vad vi redan nu vet är att vi bl.a. behöver
ansvariga till köket och ny sekreterare
Tveka inte att höra av er! Det finns många fler områden än de
ovanstående där vi behöver fylla på med fler funktionärer.
Ju fler vi blir desto mindre börda ligger på varje funktionär.
Tillsammans är vi starka, tillsammans är vi

Västra Medelpads Brukshundklubb.
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----------------------------------------------------------------Styrelsen 2013
Ordförande Birgitta Forsberg
Vice ordförande Marianne Hyllested
Sekreterare Susanne Almgren
Kassör Ingela Jonsson
Ledamöter: Ove Wikström, Åke Sällström, Malin Savander
Suppleanter: Jessica Bergström, Jens Wikström

Sammankallande i Sektorer o Kommittéer
Hundägarutbildningssektorn (HUS): Birgitta Forsberg
Tävlingssektor: Mari Kärfstedt
Rallygruppen: Julia Nilsson
Rasutvecklingsektorn (RUS) mental: Kristina Westberg
Kontaktperson Tjänstehund: Ronny Lundahl
Kökskommittén: Lena Hedlund
Fastighetskommittén: Ove Wikström
Mer kontaktuppgifter finns på vår hemsida: www.vastramedelpad.nu
Där kan du även se hur vi ser ut, vi som jobbar i styrelsen, sektorer och kommittéer

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 BingoLottoprenumerationsköp!

