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

Västra Medelpads Brukshundklubb
Ordförandeordet:

Hej Medlemmar!
Nu i skrivande stund är det slutet på
augusti och vi har genomlevt en vår och
sommar som inte liknat något tidigare. I
slutet av februari började det så smått
smyga sig på, sedan dundrade
pandemin över oss. Covid-19 var här
hoss oss i vår närhet.
Vi fick snabbt ställa om vår verksamhet.
Kurser ställdes in, tävlingar ställdes in
och
klubbområdet
deaktiverades.
Mycket trist, men vi får alla respektera
de riktlinjer vi får. Då gällde max 15
personerr (inkl. funktionärer) samt
resande bara inom den egna regionen.
Nu har tiden gått, läget har förbättrats
efter otaliga döda, riktlinjer har ändrats
och vi rullar i gång verksamheten igen.
Men vi ser till att hålla avstånd mellan
människor, tvätta händera och sprita
dem.
I detta blad finns också en kallelse till
medlemsmöte den 16 september. Kom
gärna och säg vad ni tycker, vad ni
saknar mm.

Vi har vårt klubbmästerskap i
lydnad den 4 oktober och i
rallylydnad den 3 oktober. Och
den 30 oktober är det vår mest
spooky
tävling:
Halloweenlydnad. Anmäl er dit!
Jag önskar er alla en fin höst och
att ni kan nyttja vår vackra natur
och de vackra höstfärgerna i
kommande tider och att ni får
hålla er friska.
Och, vår klubbstuga är nymålad,
kom och sola er i den röda och
vita glansen.
Kom också ihåg att vår klubb är
inte vi och dem, utan bara VI och
VI håller asvstånd och fysisk
distansering.
.

Trevlig Höst till er alla!
Birgitta,

Ordförande

kallar
sina medlemmar till

MEDLEMSMÖTE
Onsdag den 16 september
kl 19.00 i klubbstugan
På programmet:
Klubben i coronatider
Sedvanlig Dagordning
Kommande aktiviteter
Klubbens ekonomi
Medlemmars önskemål.
Vi bjuder på fika!
Väl Mött!

Öppet Hus på klubben
På tisdagar kl. 18.00 har vi öppet hus på klubben. Kom träna
och aktivera din hund, träffas och trivs tillsammans men håll
den fysiska distansen av respekt för varandra.

Passa på!!!
Kvarvarande tävlingar att anmäla till:
3 oktober Rallylydnad KM. Anmäl senast 11/9
4 oktober Lydnad KM Anmäl senast 12/9
30 oktober Halloween-lydnad Anmälan senast 8/10
Var med och tävla på årets sista tävlingar!

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 30 oktober fr. 17.00

