B

FÖRENINGS
BREV

PORTO

----------------------------------------------------------------Styrelsen 2014
Ordförande Birgitta Forsberg
Vice ordförande Marianne Hyllested
Sekreterare Ingrid Mattsson
Kassör Ingela Jonsson
Ledamöter: Ove Wikström, Jens Wikström, Malin Savander
Suppleanter: Tommy Savander, Ronny Lundahl

Sammankallande i Sektorer o Kommittéer
Hundägarutbildningssektorn (HUS): Malin Savander
Tävlingssektor: Mari Kärfstedt
Rasutvecklingssektorn (RUS) mental: Kristina Westberg
Kontaktperson Tjänstehund: Ronny Lundahl
Kökskommittén: Mari Kärfstedt
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
jens@vastramedelpad.nu

Pierre Fixare
ICA Ånge
Ånge Optik
Callans Trä
Gulf, Ånge
PÅ Tryck, Ånge

TK:s Bildelar, Ånge
PN Bygg, Ånge
Nisseverkstan AB, Ånge
Eklids, Ånge
Elkapsling AB, Alby
Mitt-Lack, Ånge

Kom ihåg att välja Västra Medelpads Brukshundklubb som
förmånstagare vid ert BingoLottoprenumerationsköp!
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MITTHUNDEN
-----------------------------------------------------------------------Ett medlemsblad från:

ICA ÅngeTACK 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
(åtminstone i skrivande stund). För
de flesta är semestern slut för i år,
eftersom
den
sista
sparade
semesterveckan förmodligen går nu
under älgjakten.
Tävlingssäsongen på klubben, dvs
de tävlingar vi arrangerar, börjar
också sina ut. Vi har vårt
klubbmästerskap
i
lydnad
att
genomföra den 4 oktober (kom gärna
dit och hejja på dina klubbkamrater
eller bara se hur det går till) och så
avslutningen Halloweentävlingen den
31:a oktober.
Hösten är också en kursrik period, vi
hoppas på flera fina kurser till er
medlemmar. Om ni har önskemål om
speciella kurser så hör av er.

Vi planerar en temaserie kring
hundars inlärning under hösten.
Visserligen är det bara på
planeringsstadiet ännu, men
förhoppningsvis kommer vi till
skott. Som alltid hänger det på
vilka
instruktörer
vi
har
tillgängliga.
Håll utkik på hemsidan och i vår
Facebookgrupp. Där kommer
information löpande.
Glöm inte Medlemsmötet den 5
oktober kl 15.00!!!
Må väl med era hundar!

Birgitta,
Ordförande

PS! Det är funktionärsfest den 1
november

Instruktörer och utbildningsintresserade!
Se hit!
Måndag den 29 september kl 19.00
ordnar vi instruktörs- och utbildningsträff på klubben.
Vi pratar om utbildningens riktning i framtiden och presenterar
kursplanen för grundläggande hundägarutbildning.
Kom, delta, var med och påverka vare sig du är utbildad instruktör eller
”bara” intresserad av hundägarutbildning.
Anmäl ditt deltagande till hus@vastramedelpad.nu eller 073-8005686

Torsdagar med början kl 18.00 har vi öppen träning.

Öppet Hus
Söndagar kl 12 – 14 med början
senast den 21 september träffas vi och
trivs, tränar och tränings tävlar 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!

FUNKTIONÄRSFEST
LÖRDAG 1 NOVEMBER KL 18.00
Vi bjuder in till funktionärsfest för alla er som någon gång under året hjälpt till
på klubben. Anmäl dej till Mari 070 625 2118 senast 24 oktober!!
Tillsammans är vi starka, tillsammans är vi

Västra Medelpads Brukshundklubb.

Medlemsmöte
Söndag den 5 oktober kl 15.00
Nu är det dags för ett spektakulärt Medlemsmöte.
Efter vårt korta medlemsmöte anordnar vi en tävling för styrelsen,
instruktörer mfl där de får tävla med lånade hundar. Vill du vara med eller
bara låna ut din hund, eller bara trivas med oss, kom på detta skojiga
möte. Det blir någon form av hinderbana, tror jag… Vem vet?
Om det är väder blir det korv eller hamburgergrillning också!
Varmt VÄLKOMMEN!
.

Vi Träffs och Trivs Tillsammans!

Tävlingssäsongen lider mot sitt slut!
Lördag den 4 oktober är det KLUBBMÄSTERSKAP
Kom och delta och/eller heja fram dina klubbkamrater.
Vi räknar med att starta vid tiotiden.
Och sedan kommer…….
Fredag den 31 oktober
på kvällen…

HALLOWEENAndarna dansar i mörkret,
dödskallar lyser, och det är
dags att ta med hunden in på
lydnadsplanen….

lydnadstävling
Ska Djävulen flyga i din hund
eller kommer den att gå som en
ängel? Denna kväll vet du
aldrig det i förväg
Anmäl dig till tävlan senast
10 okt!!

