Nr 3/2012

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

Västra Medelpads Brukshundklubb
Ordförandeordet:

Hej Medlemmar!
Semestertiden är över och fler och
fler av oss återvänder till det
vardagliga slitet. Men egentligen är ju
inte sommaren slut för det, det finns
fortfarande mycket gott att få ut av
den. På klubben har vi genomfört vår
stora tävlingshelg, Brukstorpet, med
stor hjälp av många medlemmar.
Utan er vore det inte möjligt!
Glädjande var också att Ove
Wikström lyckades ta en inteckning i
det ena vandringspriset, och det är
klubben som får inteckningen. Men
ännu återstår en del tävlignar där vi
fortsatt behöver hjälp. Om du vill bli
funktionär anmäl dej på hemsidan.
I detta nummer presenterar vi lite om
några kommande aktiviteter samt
kallar till medlemsmöte. Kom också
ihåg att ofta titta in på vår hemsida
www.vastramedelpad.nu eller på
facebook för att uppdatera er om
information.

I förra numret skrev jag om
Mentalbanan som byggdes i
Ljungaverk. Tyvärr fick vi lov att
dra tillbaka den då den
utsattses för sabotage redan
innan vi hade fått den godkänd.
Nu är verksamheten flyttad till
klubben igen och ska 16/8
synas för godkännande. Mer om
den
verksamheten
på
mittuppslaget.
Nu ser vi fram emot en härlig
höst med kurser och andra
roliga hundaktiviteter!
Må väl med era hundar!

Birgitta
Ordförande

KALLELSE till Utbildningsmöte
Söndag den 2 september kl 16.00
är det utbildningsmöte på klubben gällande utveckling inom
våra valp- och allmänlydnadskurser
Instruktörer, medhjälpare samt övriga utbildningsintresserade
kallas i och med detta. Tillsammans utvecklar vi klubben
vidare!
För utförligare inbjudan se hemsidan, www.vastramedelpad.nu

Jag kan inte nog understryka hur viktigt det är att ni alla deltar!
Kom ihåg, Vi träffs och trivs tillsammans! Birgitta, ordförande

KALLELSE till Medlemsmöte
Söndag den 2 september kl 17.00
är det medlemsmöte på klubben.
Först genomför vi de mötespunkter som ska tas upp på ett
möte som detta, sedan informerar vi om våra verksamheter.
Vi vill gärna höra vad det finns för önskemål hos våra
medlemmar så ta chansen att göra er röst hörd!
Fika utlovas så kom till detta medlemsmöte så vi får

TRÄFFAS OCH TRIVAS TILLSAMMANS.
Varmt Välkomna!

Sedan ca kl 18.30 är det

Styrelsemöte.

Klubbens Mentalverksamhet är på gång!
Nu har vi flyttat hem mentalbanan till klubben och den ska besiktas och
förhoppningsvis godkännas den 16 augusti. Ni medlemmar kanske undrar vad vi
håller på med eftersom vi ju hade den på klubben förut. Men vi förlorade den
mark vi hade den på och ansåg att det var för trångt att ha den på våra egna
små plättar (den kan inte ligga på planen). Nu ligger den i det absoluta
närområdet kring stugan vilket gör att vi måste stänga klubbområdet när vi har
våra mentalbeskrivningar. Vi hoppas att våra medlemmar har överseende med
detta. Det blir ju inte så många dagar och kvällar totalt sett.
Vi kommer att uppdatera våra mentalfunktionärer den 19 augusti och sen är det
bara att köra på för fullt. Glädjande var att alla våra uppdateringsbara
funktionärer (de som inte varit aktiv på för lång tid går ej att uppdatera) var villiga
att fortsätta verksamheten. TACK till er! Våra planerade beskrivningar kommer
att dyka upp på SBK Tävling och på klubbens hemsida. Håll utkik.

BoooHoooo!
Prova På Dagar
Den 10-11 augusti hade vi Prova-På-kurs i Agility. På hemsidan finns en del
bilder från denna kurs som tycks ha varit synnerligen lyckad med många glada
deltagare och en nöjd kursledare efter slutförda aktiviteter.
Klubben fortsätter arrangera Prova-På-Dagar med olika innehåll:
Sök 6-7 oktober, anmälan senast 20 september
Rapport Kommer att anslås på hemsidan, anmälan kan dock göras ändå.
Anmäl ert intresse via kursanmälan på hemsidan. Skriv i meddelanderutan att ni
önskar gå Prova-På-Dag och vilken inriktning eller ring Mari 070-625 2118.

Öppet Hus
Söndagar kl 12 – 14 med start 26 augusti
träffas vi och trivs, tränar, tävlings- och skottränar på klubben.
12.00 Allmän träning, 13.00 Träningstävling, 14.00 Skotträning

Kom du också!
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Besök vår hemsida:

www.vastramedelpad.nu
Där kan du se kontaktuppgifter till och bilder på oss som jobbar i
styrelsen, sektorer och kommittéer samt en massa information.
Vi finns även på facebook www.facebook.com/groups/vmedelpadsbrukshundklubb

VÅRA SPONSORER:
Följande företag sponsrar oss på årsbasis, vill du bli en av dom kontakta
viceordforande@vastramedelpad.nu
Pierre Fixare, 070-238 05 93
Agria Djurförsäkring, 076-102 51 52
Djurkliniken i Sundsvall, 060 – 14 70 10
Ånge Bokhandel
Ånge Optik
Callans Trä
Shell i Ånge
Fritidsboden i Ånge
ICA Ånge

TACK FÖR ERT STÖD!
Om ni vill anlita dessa finns mer kontaktuppgifter på vår hemsida
www.vastramedelpad.nu
Kom ihåg att välja Västra Medelpads Brukshundklubb som förmånstagare vid er
BingoLottoprenumerationsköp!

