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

Västra Medelpads Brukshundklubb
Ordförandeordet:

Mitt verksamhetsår som ordförande
har verkligen startat. Jag trivs och
förundras hur många som verkligen
ställer upp för klubben. På städdagen
kom det tio personer som krattade,
städade, bakade och grillade. En
jättetrevlig dag där alla ska ha stort
tack för sitt engagemang. Vi hade
också frivilliga krafter som deltog och
visade upp delar av vår verksamhet
och informerade på Hundens Dag i
Källrå, Ljungaverk. Ett stort tack även
till er. Givetvis är jag tacksam för
varje nedlagd stund som läggs på
klubbens aktiviteter, i stort som
smått. Det är alltid en risk att lyfta
fram en del som tackas men jag
hoppas alla medlemmar unnar mej
den lyckan. Jag kan lova att jag är
väldigt medveten om alla klubbens
olika delars krav på ideella krafter
och jag vet att det görs ett storjobb
hos många av våra medlemmar.

Detta medlemsbrev innehåller
inbjudan till medlemsmöte där vi
ska få information om
Försvarsmaktshunden.
Dessutom finns information om
den kommande kraftmätningen:
DM-helgen. Se mer information
om detta på sidor som kommer.
OCH glöm inte era hundar i
varm bil på sommaren! Om ni
ska på något ställe där hunden
förväntas sitta i varm bil,
fundera på om ni kan lämna
hunden hemma.

Birgitta
Ordförande

Medlemsmöte
Söndag den 19 juni kl 18.00
är det medlemsmöte på klubben.
Först genomför vi de mötespunkter som ska tas upp på ett
möte som detta, sedan klockan 19.00 informerar distriktets
tjänstehundansvarige Peter Jakob om utbildning, fördelar
och försvarsmaktsverksamheten för FM-hundförare.
FM-hund står för begreppet Försvarsmaktshund.
För medlemmar/hundförare är detta en mycket intressant
verksamhetsform där man verkar med sin hund
tillsammans med hemvärnet och man gör verkligen en
insats för samhället.
Denna del av medlemsmötet är öppen även för icke
medlemmar.
Fika utlovas så kom till detta medlemsmöte så vi får

TRÄFFAS OCH TRIVAS TILLSAMMANS.
Varmt Välkomna!

Ni som spelar Bingo Lotto – Kom ihåg att välja Västra
Medelpads Brukshundklubb som förmånstagare vid ert
Lottköp!

Mellannorrlandsdistriktets
DM-tävlingshelg
arrangeras hos Västra Medelpads Brukshundklubb
dagarna
5-6-7 augusti.
DM arrangeras i elitklasserna, men tävlingarna innehåller även
starter i de lägre klasserna.
Tävlingsprogram denna helg:
Fredag 5 aug: Lydnadsklass I, II, III, Elit + Sök Lägre, Högre, Elit
klass
Lördag 6 aug: Spår Elit klass + Skydds Lägre, Högre, Elit klass
Söndag 7 aug: Spår Lägre, Högre klass + Rapport Lägre, Högre, Elit
klass

Denna helg blir en riktig kraftmätning för oss i klubben, vi behöver
mängder med personer som hjälper till. Ni kan visa framfötterna om ni vill
och själva meddela ert intresse att hjälpa till genom att kontakta Birgitta
Sjögren, ring eller sms:a 0706290825 eller mejla
birgitta.sjogren@kramnet.se Vi har en DM.-grupp som arbetar och som
måste fördela funktionärer mellan oss. Givetvis får ni önska vad ni vill
hjälpa till med.
Nu är det inte meningen att helgen enbart ska innehålla arbete,
åtminstone inte för alla. Kom gärna och titta på tävlingarna också, och för
den som är intresserad av en trevlig middag ordnar vi en bankett på lördag
kväll. Pris är ännu inte fastlagt men det blir tre rätter och anmälan sker till
Eva Forslin 0705550383 eller mejl eva.forslin@tyfonmail.se
Köket är öppet hela dagarna, hamburgergrillen är varm och
förhoppningsvis har vi en trevlig stämning på klubben för …

Vi Träffs och Trivs Tillsammans!
OBS! Sista dag för tävlingsanmälan är 15 juli arrangören tillhanda
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Styrelsen 2011
och

Sammankallande i Sektorer o Kommittéer
FINNS PÅ VÅR HEMSIDA

www.vastramedelpad.nu
Där kan du även se hur vi ser ut, vi som jobbar i
styrelsen, sektorer och kommittéer
Vår hemsida är under utveckling och det kommer in nya funktioner hela
tiden, åtminstone så fort vi får veta att behov finns.
Nytt nu är:
Onlineanmälan som ny medlem
Onlineanmälan till kurser
Information om Bandmask
Resultat från tävlingar
Bilder från olika arrangemang
Dessutom hittar du SBK-Info där, som är information från central
verksamhet samt aktuella frågor.
Gör det till en vana att kika in på www.vastramedelpad.nu

