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

Sammankallande i Sektorer o Kommittéer
Hundägarutbildningssektorn (HUS): Malin Savander
Tävlingssektor: Mari Kärfstedt
Rasutvecklingsektorn (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
Agria djurförsäkring
Djurkliniken i Sundsvall
ICA Supermarket Ånge
TK:s Bildelar, Ånge
PN Bygg, Ånge
Nisseverkstan, Ånge
Elkapsling AB

Mitt-Lack, Ånge
Ånge Optik
Callans Trä
Shell, Ånge
Påtryck, Ånge
ICA Ånge
TACK FÖR ERT STÖD!

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

Ett medlemsblad från:

Västra Medelpads Brukshundklubb

MITTHUNDEN
-----------------------------------------------------------------------Nr 2/2014
Ordförandeordet:

Hej Medlemmar!
Nu är vi mitt i midsommaren, och den
firas enligt norrländsk sed, med kyla.
Det är ju i och för sig kanske bättre
för hundarna, inga heta bilar de
riskerar att bli lämnade i, mer folk
inomhus tillsammans med dem.
Kanske lite trist för oss tvåbeningar
men var lugn, helgen är redan över
når ni får detta blad.
Fästingplågan har jag inte fått några
rapporter om så den kanske är låg.
Om ni finner en fästing på er hund
och plockar bort den, släng den inte i
naturen. Då förökar de sig. Inte bra!
Vi planerar att köpa t-shirts, ev jacka
och västar och trycka vårt klubbnamn
på, om du är intresserad vänd er till
mej. Vi ska se vilket avtal vi får med
Påtryck om vi kan trycka i flera
omgångar. Den första visningen av
väst och jacka blir på tävlingen den
25.e juni. Vi kommer att informera
mer
på
vår
hemsida
och
Facebooksida.

Om du vill hjälpa till på klubben,
anmäl dej via våra intresselistor
på hemsidan. Som vanligt
behöver
vi
en
mängd
tävlingsfunktionärer
till
vår
tredagarstävling första helgen i
augusti. Det handlar om folk i
köket, spårläggare, skrivare till
domare, sökfiguranter osv. Om
du är intresserad så hör av dej
så får du utbildning.
Ett varmt tack riktas 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,
Ordförand

SOMMAREN
hos oss
I sommar kommer en del läger av olika slag hyra in sig på klubben.
Det förhindrar oss inte från att träna på klubben, vi måste bara ta
hänsyn till varandra. Planen är stor och vi kan träna i kanterna om
det så behövs. Huvudsaken är att vi får

TRÄFFAS OCH TRIVAS
TILLSAMMANS.
Varmt Välkomna till klubben!

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 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 olika kurshelger.
Håll utkik på hemsidan och Facebook-sidan!

Vår tredagarstävling

BRUKSTORPET
går av stapeln

den 1 – 3 augusti
Vi behöver hjälp av frivilliga krafter före, under och efter våra
tävlingar. Kom gärna och var med om denna tävling, det är både
skoj och lärorikt att hjälpa till, vare sig det är ute i skogen (söktjänst
eller spårtjänst), på planen eller i köket.
Före snitslar vi upptagsrutor för spåren, förbereder sökrutan och
uppletanderutan samt bakar och lagar mat.
Efter plockar vi ned det vi satt upp i form av snitslar mm.
Under tävlingen så arrangerar vi.
DU kan vara med i varje steg i detta, hör bara av dej till
tas@vastramedelpad.nu eller 070 625 2118 (Mari)
Vi är tacksamma för all hjälp vi kan få, baka en kaka, gör ett pass i
köket eller vara ute på plan och skriva åt domare.

ALLT är viktigt.
På lördag kväll träffs vi och trivs tillsammans och äter surströmming
med funktionärer och de tävlande som vill.

Intresserad av
Funktionärsutbildning?
Vi behöver utbilda fler funktionärer inom alla verksamheter i
klubben.
Steg 1 är att utbilda olika tävlingsfunktionärer som tävlingsledare i lydnad
eller inom bruksgrenarna. Tävlingssekreterare som kan ansvara för
resultaträkningen
Spårläggare, sökfiguranter, biträdande tävlingsledare mm.
Om du är intresserad hör av dej till Mari tas@vastramedelpad.nu 070 625
2118 eller Birgitta ordforande@vastramedelpad.nu 070 372 3734
Senare kommer steg 2 som handlar om utbildning av
hundägarutbildningsfunktionärer. Är du intresserad av det hör av dej till
Malin hus@vastramedelpad.nu kanske du kan börja med att
varamedhjälpare på kurs. För att få gå instruktörsutbildning måste du ha
medverkat som biträdande ledare på kurser.

