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

Trevlig Valborg
till er alla
och era fyrfota vänner!

Och kom ihåg: Tänk på våra hundar vid helgerna,
begränsa tiden för raketer och smällare.
Glädjande nog har Ånge Kommun tagit beslut om smällarrestriktioner inom Ånge
Kommun. Vi hoppas att kommuninvånarna kan respektera riktlinjerna både vad
gäller dagar och tider.
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-----------------------------------------------------------------------Ett medlemsblad från:

Västra Medelpads Brukshundklubb
Ordförandeordet:

Hej Medlemmar!
Jag får åter igen tacka för ert
förtroende att leda klubben mot
framtiden och hoppas verkligen att vi
tillsammans ska skapa den bästa
klubb vi vill ha.
Kursverksamheten står just nu i sina
startgropar, vi annonserar om våra
kurser i detta blad, på facebook och
på hemsidan. Det är inte för sent att
anmäla sig, så gå in på hemsidan
elelr
skicka
ett
mejl
till
hus@vastramedelpad.nu

Nu när säsongen snart drar i
gång har vi åter, och som alltid,
behov av hjälp från medlemmar.
Hör gärna av er om ni vill bidra
med er insats. Kom gärna och
trivs med oss när vi ska
vårstäda området den 1.a maj
och även på medlemsmötet den
samma dag. Vi bjuder på grillat.
I
bladet
kallas
ni
till
medlemsmöte, besök gärna det
och de er syn på verksamheten
och uttryck era önskningar.

Vi öppnar upp vårt Öppet Hus kl.
18.00 på tisdagkvällar samma tid
som vi haft i Ånge, men nu är det ute
på klubben i Gammelboda, Näset.
Varmt välkommen dit och fortsätt
aktivera era hundar.

Trevlig Vår till er
alla!

Den 5.e maj är det dags för Hundens
Dag. Missa inte den.

Ordförande

Birgitta

