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MITTHUNDEN
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. Just nu dras vi med
en nedgång i ekonomin och försöker
bygga upp så gottt vi kan.
I år försöker vi igen med att satsa på
ungdomar och skapa en ökad
verksamhet riktad till ungdomar. På

MEDLEMSMÖTET den 5 maj
kl 17.00 ska vi diskutera fram,
tillsammans

med

er,

UNGDOMSSATSNING.

vår

Kallelse till denna är i Bladet.
Kursverksamheten har redan startat
för året. Vill du gå kurs med din hund
och öka er samarbetsvilja och
kunskap
så
anmäl
er
till
hus@vastramedelpad.nu
På hemsidan finns vårt utbud. Om
inte det ni är intresserad av finns där,
anmäl intresse och föreslå annan
kurs så ser vi vad vi kan ordna.

Öppet Hus annonseras i detta
blad, likaså vårstädningen. Kom
gärna för att träna din hund
och/eller svinga en kratta och
umgås i klubben.
Sen

kommer

ju

också

HUNDENS DAG den 30
maj
på
Kristi
Himmelfärdsdag kl. 11 –
15. Missa inte denna! I år blir
det sol tror jag.

Detta är våra
höjdpunkter hittills i vår.
Birgitta
Ordförande

Öppet Hus på klubben
Fr.o.m. april flyttar vi Öppet Hus till tisdagar kl. 18.00. Kom
träna och aktivera din hund, träffas och trivs tillsammans.

Vårens kurser har startat!
Ett par kurser är redan i gång, men det blir flera. Allt eftersom
anmälningar kommer in och ger en full kurs ska den gå i gång.
Givetvis är vi beroende av våra instruktörers välvilja. Anmälan
sker via vår hemsida (bäst i Explorer) eller via mejl direkt till
HUS@vastramedelpad.nu
Medlemskap krävs. Kom ihåg startavgift om 200 kr. Hunden ska
vara valpsjukevaccinerad, även parvo rekommenderas. Medtag
vaccinationsintyg.
Håll utkik på Facebook eller på hemsidan efter mer kurser.
Föreslå kurser vi saknar, så kanske…

Mentalbeskrivningar (MH) arrangeras på klubben
MH på Västra Medelpads BK arrangeras den 7 maj och 4.e juni.
Anmälan via SBK-Tävling. Om andra önskemål finns exempelvis
uppfödar-MH eller liknande kontakta rus@vastramedelpad.nu

Städdag på klubben
Den 1:a maj kl 10.00 (ca) träffas vi med krattor och putsdukar
och städar upp vårt klubbområde och vår stuga.
Hjälp oss göra rent hus. Efter vår rengöring tänder vi grillen och
grillar kött till middag som vi bjuder på.

kallar sina medlemmar till

MEDLEMSMÖTE
Fokus: Ungdomssatsning
Söndag den 5maj
kl 17.00 i klubbstugan
På programmet efter sedvanliga ämnen:

Vilken verksamhet vill ungdomar ha?
Hur gör vi denna tillgänglig?
Vilka har intresse att följa ungdomarnas
utveckling.

Hundens Dag
Den 30 maj är det dags för hundens dag, vår årliga
hundmanifestation. Vi kommer att ha flera uppvisningar,
kastlekar, lotteri, och vår fantastiska

RASPARAD
ordforande@vastramedelpad.nu

Önskar du bli sponsor??? För 1000 kronor syns du på vår
sponsortavla på klubben, i vårt medlemsblad och på
hemsidan! Det behöver inte handla om hund, vi och
våra medlemmar gillar allt. Kontakta Jens Wikström
rus@vastramedelpad.nu

TACK till våra Sponsorer:
Pierre Fixare
ICA Ånge
PN Bygg, Ånge
Ånge Optik
Nisseverkstan AB, Ånge
Eklids, Ånge
Gulf, Ånge
Elkapsling AB, Alby
PÅ Tryck, Ånge
Mitt-Lack, Ånge
En presentation av styrelsen och sektoransvariga finner
du på hemsidan www.vastramedelpad.nu

Inför Påsk och Valborg
Följ Ånge Kommuns bestämmelser angående dagar
och tider för raketskjutning. Tänk på alla djur och
människor vid helgerna, begränsa tiden för raketer
och smällare.
TACK!!!
Vi från Västra Medelpads Brukshundklubb önskar alla
en god och glad Påsk!.

