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MITTHUNDEN
-----------------------------------------------------------------------Ett medlemsblad från:

Västra Medelpads Brukshundklubb
Ordförandeordet:

Hej Medlemmar!
Nu i skrivande stund är det slutet på
september och vi är inne i hösttiden.
Vi har väl alla olika känslor för
hösten, själv tycker jag om då det blir
klar och fin luft, även om just den
delen har dröjt. Nu tar också all vår
kursverksamhet fart på klubben.
Anmäl ert intresse via vår hemsida,
men skicka parallellt ett mejl till
Hus@vastramedelpad.nu.
Kurser
avses att starta så fort de blir
fulltecknade, även om det beror på
hur mycket tid våra instruktörer kan
ge till denna hedervärda, men
obetalda sysselsättning. Utbildning är
en av de nav vår verksamhet snurrar
runt.
I detta blad finns också en kallelse till
medlemsmöte den 3 november. Kom
gärna och säg vad ni tycker, vad ni
saknar mm.

Vi har vårt klubbmästerskap i
lydnad den 6 oktober och i
rallylydnad den 5 oktober.
Passa på att besöka oss då.
Uppmärksamma inbjudan till vår
årliga funktionärsfest som går
av stapeln i dubbelhelgen.
Jag önskar er alla en fin höst
och att ni kan nyttja vår vackra
natur
och
de
vackra
höstfärgerna i kommande tider.
Kom också ihåg att vår klubb är
inte vi och dem, utan bara VI.
.

Trevlig Höst till er
alla!
Birgitta
Ordförande

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

Du som på något sätt, i litet eller stort, hjälpt till i klubben
under året inbjuds till

Du som inte hjälpt till får gärna anmäla dig till festen till
självkostnadspris.
Festen blir den 2 november kl. 18.00
Anmälan senast 27/10 till Mari 0706252118

kallar
sina medlemmar till

MEDLEMSMÖTE
söndag den 3 nov
kl 17.00 i klubbstugan
På programmet:
Sedvanlig Dagordning
Jens pratar om Hundars mentalitet/MH
Kommande aktiviteter
Klubbens ekonomi
Medlemmars önskemål.
Vi bjuder på fika!

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. https://www.bingolotto.se/prenumeration/

Våra Sponsorer:
Pierre Fixare
ICA Ånge
Ånge Optik
Eklids, Ånge
Elkapsling AB, Alby
Mitt-Lack, Ånge

Ulrika Vet, Ånge
Bränna Natur, Ånge
PN Bygg, Ånge
Nisseverkstan AB, Ånge
Gulf, Ånge
PÅ Tryck, Ånge
Ånge glasmästeri, Ånge

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 1 November fr. 17.00

