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MITTHUNDEN
-----------------------------------------------------------------------Ordförandeordet:

Nu ser vi alla fram emot sommar och
semester. Även om värmen låter
vänta på sig i år så lär den säkerligen
komma och ställa till det för bl.a.
hundar i bil. Lämna INTE era hundar i
bilarna, låt de hellre stanna hemma
medan ni gör era ärenden. Jag lovar,
ni vill inte ha den erfarenheten med
er i era liv.
Sommar betyder också tävlingssäsong, även om vi i skrivande stund
redan genomfört några tävlingar. Nu
laddar vi som mest inför Brukstorpet,
vår tredagarstävling första helgen i
augusti. Vi kommer att behöva
mängder med hjälp av er
medlemmar. Ni som på något sätt
kan hjälpa till, gå in på hemsidan och
anmäl er under knappen ”Hjälpa till”
eller ring tävlingens mobilnummer
073 800 56 86.

Vi har också återuppväckt
Hundens Dag som gick av
stapeln enligt gammal ordning
på Kristi himmelfärdsdag. Trots
blött väder så var det riktigt
många besökare, vi
uppskattade antalet till drygt
120 deltagare. Många
medlemmar deltog i våra
aktiviteter främst rasparaden
som samlade drygt 30 olika
raser från våra medlemsled. En
underbar Hund- och Klubbdag
blev det! Vi satsar på nytt till
nästa år.
Vi har också grävt en ny brunn
som flödar av vatten. Det är bra
för de evenemang vi brukar ha
på klubben.

Birgitta
Ordförande

Vi tackar alla som gått våra kurser
under vårterminen samt inte minst våra duktiga instruktörer som
varit med er kursdeltagare och förmedlat sin kunskap.
Och ni som blivit nya medlemmar genom kursandet eller på annat sätt
hälsas varmt välkomna till Västra Medelpads Brukshundklubb:
Klubben där vi träffs och trivs stillsammans.
Vi hoppas ni fortsätter att komma till vår klubb och gå kurser hos oss
och/eller engagerar er i vårt klubbarbete.

Vår bana för mentalbeskrivning kommer närmare och närmare
”klar”-status. Det som fattas nu är godkännande av banan och
uppdatering av våra mentalfiguranter sedan kan klubben äntligen
börja med mentalbeskrivningar igen. Detta är något vi välkomnar.
Banan kommer att ligga i Ljungaverk.

Intresserad av tävlingar och/eller Prova på???
Vi anordnar:
Internutbildning för tävlingsfunktionärer: anmäls till
Mari 070-6252118 (startar löpande)
Prova-på-helg i Bruksgrenen Sök (i aug/sep)
Prova-på-helg i Bruksgrenen Rapport (i aug/sep)
Prova-på-helg i Agility (i augusti)
Till prova-På-Helgerna anmäler ni er via hemsidan, kursanmälan.

anordnar

BRUKSTORPET
Fre 3 aug: Lydnad 1-Elit, Sök Lkl - Ekl
Lörd 4 aug Spår Lkl, Ekl
Sönd 5 aug Spår Hkl, Ekl
Det tävlas om två vandringspriser: ett till bästa lydnadsekipage, ett
till bästa bruksekipage

MEDLEMMAR!!!
Här behöver vi verkligen er hjälp, både före, under och efter tävlingen. Vi
behöver funktionärer i köket, hjälp med bakning, gräsklippare, spårsnitslare,
spårläggare, sökfiguranter, skrivare till domare, spårmottagare, medhjälp i
sekretariat, vägvisare, hjälp att ordna till sökruta mm. mm.
Anmäl ert intresse via hemsidan (knapp Hjälpa till) eller genom att ringa
Malin Savander nummer: 073 800 56 86.
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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

Gör det till en vana att kika in på www.vastramedelpad.nu
Vi finns även på FaceBook

Stöd oss genom ett abonnemang på Bingolotter till hösten. Du får chans att vinna alla stora
vinster, klubben får ett bidrag varje månad.

