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Kom ihåg att välja Västra Medelpads Brukshundklubb som
förmånstagare vid ert BingoLottoprenumerationsköp!

ICA ÅngeTACK FÖR ERT STÖD!

Västra Medelpads Brukshundklubb
Ordförandeordet:

Hej Medlemmar!
Jag tackar för förtroendet att leda
klubben ett år till och tänker fortsätta
försöka utveckla klubben i samarbete
med alla duktiga och viktiga
medarbetare
i
klubben.
Utan
medlemmarnas engagemang står vi
oss slätt i klubben. Det är bara
tillsammans som vi kan gå vidare in i
framtiden.
I detta nummer kallar vi till
medlemsmöte, städdag, bakdag och
Hundens Dag. Kom också ihåg att
ofta titta in på vår hemsida
www.vastramedelpad.nu eller på
facebook för att uppdatera er.
Vintern har varit mild och lite
snöfattig, och vi tycks dessutom gå
mot en tidig vår. Vi börjar med Öppet
Hus på klubben i april, Då vår tid i
Mejeriets lokaler är över för denna
gång. Passa på att komma på
klubben och träna din hund och träffa
andra medlemmar.

Vi håller på att handikappanpassa
vår
klubbstuga.
Åtminstone så långt vi förmår.
Det betyder att vi byter dörrar i
klubbstugan samt bygger om
toaletten. Det får konsekvenser.
I skrivande stund finns inget
vatten tillgängligt i klubbstugan
därför är toaletten avstängd där.
Som tur är har vi våra
kurslokaler i det nedre huset där
det finns både vatten och
toaletter.
På sista sidan kan ni läsa vilka
som valts i styrelse och
sektorer/kommittéer
Väl mött på klubben!

Birgitta
Ordförande

KALLELSE till
Medlemsmöte
Söndag den 4 maj kl 18.00
är det medlemsmöte på klubben.
Kristina Westberg kommer och pratar om Friskvård för hund.
Vi genomför också de mötespunkter som ska tas upp på ett möte som
detta.
Fika utlovas så kom till detta medlemsmöte så att vi får

TRÄFFAS OCH TRIVAS TILLSAMMANS.
Varmt Välkomna!

HUNDENS DAG
Kristi Himmelsfärdsdag 29 maj
Kl 11 - 15
Denna torsdag anordnar vi olika aktiviteter med hunden i centrum på vår klubb.
Vad som blir dagens höjdpunkt är ännu inte bestämt.
Om du är intresserad av att hjälpa till så mejla till
hundensdag@vastramedelpad.nu eller ring Birgitta 070 – 372 3734
Om du vill vara med på marknaden eller med informationsbord mejla
ovanstående adress. För sponsorer tar vi ingen bordshyra, men för andra
kommersiella aktörer kostar bordshyran 200 kronor. Hör av er!
Givetvis kommer det att finnas möjligheter att köpa fika, hamburgare mm.
Hela arrangemanget sker i samarbete med Studiefrämjandet.

Vi Träffs och Trivs Tillsammans!

Rallylydnad!
Vår rallylydnadstävling har fått nytt datum:
Den 5.e april har vi rallytävling på klubben. Anmäl i vanlig ordning via
SBK tävling!
Strax innan, söndag den 30 mars har vi träningstävling på Mejeriet.
Anmälan samma dag fram till kl 12.00 sedan börjar vi.
Startavgift 25 kronor/start

Städdag på klubben
Den 1.a maj har vi vårstädningsdag då vi alla hjälps åt med krattning,
fönsterputs, kaffekokning, hamburgergrillning mm. Vi börjar kl 10.00.
Det blir en trevlig dag med en del arbete och mycket skratt och umgänge.
Och vi behöver MYCKET hjälp! Så kom alla som kan!

*Bakardag*Bakardag*Bakardag*Bakardag*Bakardag*
Söndag den 6.e april kl 10.00 samlas vi på klubben för att baka inför
vårens kurser, Hundens Dag och våra tävlingar.
Kom du också och hjälp till.
Vi har tre spisar att grädda i och mycket kaffe att dricka!
Kom du också!

Öppet Hus
Söndagar kl 12 – 14 fr.o.m. april
träffas vi och trivs, tränar och
träningstävlar på klubben.
Kom du också!

