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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
Nu finns vi även på FaceBook

Om du spelar BingoLotto, kör ett abonnemang med Västra Medelpads Brukshundklubb som förmånstagare. Du får
lotterna bekvämt hem i brevlådan och klubben för ett bidrag för varje lott.
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MITTHUNDEN
-----------------------------------------------------------------------Ett medlemsblad från:

Västra Medelpads Brukshundklubb
Ordförandeordet:

Sommaren är över och höstvindarna
stormar in. Men så är ju tidens gång,
så därför är det ju inget att hänga upp
sig på.
På klubben har vi snart genomfört
årets hela tävlingsprogram. Den stora
hopdragningen som DM-helgen
utgjorde blev lite rumphuggen då två
av grenarna ställdes in pga för få
anmälda. Men de som var där och
tävlade de grenar som arrangerades
var nöjda. Våra funktionärer gjorde
ett bra jobb och det blev mycket
uppskattat. Så ett STORT TACK till
alla som i stort som smått hjälpt till
med tävlingarna. I skrivande stund
återstår två lydnadstävlingar, ena är
KM 17 september och den andra är
Halloweentävlingen första helgen i
november.
KOM IHÅG ATT ANMÄLA ER!!!

Detta medlemsbrev innehåller
även en inbjudan till
medlemsmöte som går av
stapeln den 6 november. Ett
medlemsmöte är verkligen ett
möte för medlemmar där så
många medlemmar som möjligt
kommer för att vara med och
påverka klubben, klubbens
utbud och verksamheter.
SÅ jag hoppas vi ses då, på
medlemsmötet!
Utbildningsintresserade kan
också delta på utbildningsträffen
2 oktober kl 15.
VÄL MÖTT!

Birgitta
Ordförande

Kallelse till
Instruktörs och handledarträff/utbildningsträff hos
Västra Medelpads Brukshundklubb
Söndag den 2 oktober kl 15.00
Plats: Klubbstugan
Det är nu dags att ta omtag i vår utbildningsstrategi för att
komma ur det lite tungsamma läge vi fastnat i.

Vi träffas för att diskutera vår strategi inom utbildningen,
upplägg av kurser, kursutbud och motivatorer för
kursledare. Vi kommer också att försöka få till en mer
långsiktig planering där vi sätter mål och medel för vår
utbildning.
Jag kan inte nog understryka hur viktigt det är att ni
deltar i denna träff/diskussion kring våra framtida
utbildningar.
ALLA som på något sätt är intresserad av vår
utbildningsverksamhet som instruktör, handledare, medhjälpare
mm är välkommen att delta. Det är härifrån och framåt som
gäller.

Mötesledare: Birgitta Forsberg, ordförande

VÄLKOMMEN!
OBS! Vi bjuder på enklare förtäring så anmäl ert
deltagande till Birgitta: birgitta.forsberg@ebox.tninet.se alt.
0703723734 SENAST 26 september.

kallar till

MEDLEMSMÖTE
söndag den 6 november
kl 18.00 i klubbstugan

På programmet:
Ärenden enligt stadgarna
Information
Medlemmarnas önskemål

