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Hej Medlemmar!
Nu går vi mot höst, den nästan
obefintliga sommaren är definitivt
över, och de vackra höstdagarna
har anlänt. Jag är faktiskt väldigt
förtjust i hösten med sin härliga
luft och sina härliga dofter.
Kursverksamheten står just nu i
sina startgropar, vi pusslar för
fullt och kommer att lägga ut våra
kurser på facebook och på
hemsidan. Även nu anslår vi våra
kurser på facebooksidan för
Jägaförbundet Torp, som ett led i
vårt samarbete. Håll koll på
hemsidan.
Öppet Hus har åter gått i gång på
klubben. Vi kör vidare på
tisdagkvällar som vår Öppet Hustid,
ute
på
klubben
i
Gammelboda,
Näset.
Varmt
välkommen dit och aktivera era
hundar.

Om någon är intresserad av
ungdomsverksamhet hör av
er! Säg vad ni vill ha för
aktiviteter, om ni vill ha egna
aktiviteter osv.
Är du intresserad av kurser
och
vill
gå
som
hjälpinstruktör, anmäl ditt
intresse till Malin.
I bladet kallas ni till
medlemsmöte, besök gärna
det och ge er syn på
verksamheten och uttryck
era önskningar.

Trevlig Höst till
er alla!
Birgitta
Ordförande

Öppet Hus på klubben
På tisdagar kl. 18.00 har vi öppet hus på klubben för våra
medlemmar. Kom träna och aktivera din hund, träffas och
trivs tillsammans.

Höstens kurser är på gång!!!

Vi arbetar just nu med våra instruktörer om vilka kurser
som ska gå. Så fort pusslet är lagt kommer kurserna ut på
hemsidan och på facebook.
Medlemskap krävs. Hunden ska vara valpsjukevaccinerad,
även parvo rekommenderas. Medtag vaccinationsintyg.
Anmälan sker till hus@vastramedelpad.nu
och anmälan fungerar bäst i Explorer.
Håll utkik på Facebook eller på hemsidan efter kurser.

Mentalbeskrivningar (MH)
arrangeras på klubben
Om önskemål finns om uppfödar-MH eller ”vanliga” MH
kontakta mig via rus@vastramedelpad.nu eller facebook/Jens
Wikström

kallar sina medlemmar till

MEDLEMSMÖTE
söndag den 3 okt
kl 18.00 i klubbstugan
På programmet:
Sedvanlig Dagordning
Planer framåt
Medlemmar önskemål.
Vi bjuder på fika!

Du som på något sätt, i litet eller stort, hjälpt till under
året bjuds in till

Du som inte hjälpt till får gärna anmäla sig till festen
till självkostnadspris.
Festen blir den 14 november kl 18.00
Anmälan till Mari kok@vastramedelpad.nu eller
0706252118

Om du spelar BingoLotto, gör ett abonnemang med Västra Medelpads
Brukshundklubb som förmånstagare. Du får lotterna bekvämt hem i brevlådan och
klubben får ett bidrag för varje lott. Adress; http://www.folkspel.se/bingolotto sedan
väljer du knappen ”prenumerera” till vänster och följ instr
Våra Sponsorer:
ICA Ånge
Ånge Optik
Callans Trä
Gulf, Ånge
PÅ Tryck, Ånge
TK:s Bildelar, Ånge

Pierre Fixare
PN Bygg, Ånge
Nisseverkstan AB, Ånge
Eklids, Ånge
Elkapsling AB, Alby
Mitt-Lack, Ånge
Agria Djurförsäkring

En presentation av styrelsen och sektoransvariga finner du på hemsidan
www.vastramedelpad.nu

Trevlig Halloween
Till er alla
och era fyrfota vänner!
Kom och tävla eller besök årets mest spooky tävling
den 30 oktober fr. 17.00
Glädjande nog har Kommunfullmäktige Ånge Kommun beslutat om
att alla fyrverkerier måste ansökas hos polisen utom nyårsafton och
sista april (2 timmar varje gång). Det tackar vi för!

