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

Västra Medelpads Brukshundklubb
Ordförandeordet:

Hej Medlemmar!
Nu lider ännu ett år mot sitt slut och
summering ska göras. Styrelsen står
inför arbete med verksamhetsberättelse, målsättningar och
budgetering samt redovisningar. Det
är ju snart dags för årsmöte.
Vi har under året, vilket verksamhetsberättelsen kommer att visa, utökat
vår verksamhet. Två terminer med
kurser, har genomförts där
rallylydnaden etablerat sig inom vår
verksamhet. Nytt för 2013 är att vi
har officiella tävlingar i rally. Ett, som
vanligt, digert tävlingsprogram har
också genomförts. I år återkom
Hundens Dag på vår klubb vilket
samlade många besökare och var en
synnerligen trevlig dag trots lite
uschligt väder.

Ett stort tack till våra
funktionärer och övriga
medhjälpare vid alla våra
arrangemang, det är ni som gör
klubben just så trevlig som alla
säger att den är. Och Tack för
all god mat och gott fika som vi
kunnat avnjuta. Det är allt detta
som gör att vi kan träffas och
trivas tillsammans.
Detta medlemsbrev innehåller
även inbjudan till årsmötet och
till efterföljande medlemsfest.
Så jag hoppas vi alla ses på
årsmötet och på festen!
Till dess:

God Jul
och
Gott Nytt År
Birgitta
Ordförande

Styrelsen för Västra Medelpads Brukshundklubb vill framföra
sitt varma tack till alla medlemmar, ni har alla i stort som
smått bidragit till vår klubbs fortlevnad.

Vi avslutar nu detta år och ser fram emot ett aktivt
2013!

God Jul och
Gott Nytt År
till er alla
från oss alla!

Allmän Mentalkunskap (M1)
Lär dej mer om din hund och dess beteende.
Den 25 – 26 januari 2013 anordnar vi kurs för de
intresserade.
Kursen börjar på fredag kl 18.30 – 21.00 och fortsätter
lördag kl. 09.00 – 17.00.
Lärare: Åsa Häggström, Ragunda
Anmälan via vår hemsida www.vastramedelpad.nu
Ange i fältet anteckningar att kursen gäller Allmän
Mentalkunskap. Kurskostnad 200 kr inkl kaffe o lunch.
Anmälan senast 18 januari, inbetalning sker vid
anmälan.

kallar sina medlemmar till

ÅRSMÖTE
lördag den 16 februari
kl 18.00 i klubbstugan
med efterföljande medlemsfest.
Alla handlingar kommer att anslås på hemsidan
www.vastramedelpad.nu
Vill du ha handlingar tillskickad dej meddela Susanne
sekreterare@vastramedelpad.nu alt telefon 0727 49 10 50

På programmet:
Dagordning enligt stadgarna
Utdelning av årspriser och utmärkelser

Ca kl 19.00 Medlemsfest i
klubbstugan.
Anmälan senast 9 februari
till Birgitta ordforande@vastramedelpad.nu
alt. 070-3723734
självkostnadspris

Vi tackar våra Sponsorer för 2012:
Pierre Fixare
Agria djurförsäkring
Djurkliniken i Sundsvall
Ånge Bokhandel
Ånge Optik
Callans Trä
Shell i Ånge
Fritidsboden i Ånge
ICA Ånge
och önskar alla

God Jul och Gott Nytt År!

Styrelsen 2012 och Sammankallande i Sektorer o Kommittéer
återfinns på vår hemsida www.vastramedelpad.nu

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. Adress;
http://www.folkspel.se/bingolotto sedan väljer du knappen ”prenumerera” till vänster och följ instr

