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; www.bingolotto.se/prenumeration
sedan följer du instruktionerna

Vi tackar våra Sponsorer för 2016: Pierre Fixare
ICA Ånge
PN Bygg, Ånge
Ånge Optik
Nisseverkstan AB, Ånge
Callans Trä
Eklids, Ånge
Gulf, Ånge
Elkapsling AB, Alby
PÅ Tryck, Ånge
Mitt-Lack, Ånge
TK:s Bildelar, Ånge
Agria Djurförsäkring
och önskar alla

God Jul och Gott Nytt SamarbetsÅr 2017!
Styrelsen för Västra Medelpads Brukshundklubb vill framföra sitt

varma tack

till alla medlemmar, funktionärer och frivilliga, ni har

alla i stort som smått bidragit till vår klubbs fortlevnad och
utveckling.

Vi avslutar nu detta år och ser fram emot ett aktivt 2017!

God Jul och
Gott Nytt År
till er alla
från oss alla!
TACK till Ånge Kommunstyrelse som vågade ta steget
och begränsa fyrverkerier. Respektera tiden.
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MITTHUNDEN
-----------------------------------------------------------------------Ett medlemsblad från:

Västra Medelpads Brukshundklubb
Ordförandeordet:

Hej Medlemmar!
Nu är vi inne i december, julen
kommer med stormsteg. Tyvärr gör
inte snön samma framsteg, isen
blänker blå på gator och torg. Men
snö eller inte, den 22 december når
vi sommarsolståndet och sen blir det
ljusare, med eller utan snö.
Inför det nya året och vårt årsmöte
blir det bråda dagar med att
sammanställa alla handlingar. Men vi
får också ta oss en funderare varthän
vi vill komma under nästa år, både
som klubb och som alla individuella
hundägare. Någr amål bör vi ju ha att
sträva mot.
SBK:s värdegrund där vi värnar alla
människors lika värde kommer att
genomsyra
även
nästa
års
verksamhet. Dessutom värnar vi vårt
antidrog- och antimobbingarbete.

På Mejeriet har vi åter öppnat
inomhuslokalen i Ånge, vilken
gör det möjligt för er att träna
inomhus. Ta tillfället i akt!
I februari har vi klubbens
årsmöte, vilket ni kallas till i
detta blad. Lördag den 11
februari med efterföljande supé.
Jag hoppas vi ses då och att ni
rannsakar vårt arbete.

God Jul och
Gott Nytt År
Birgitta
Ordförande

