Nyhetsbrev April 2019.
Äntligen är det vår och fullt med aktivitet!
Nu kör aktiviteterna igång på allvar. Träningen intensifieras, allvaret smyger sig på
många. Tävlingar stundar och tiden går fort på våren. Hur ska jag hinna få in detta i
min hund, vi måste ju prestera! Ett råd i detta nu: Se till att ha kul med din hund. Ni
är ju tillsammans.
Klubbens kurser under våren är fullbokade utom valpkursen som av någon outgrundlig
anledning bara fick en anmälan. Valpkursen ställs därför in. Vi får titta på
anledningen till att den kurs som tidigare varit den mest efterfrågade, inte fylldes av
deltagare.
Men vi får glädja oss åt att alla de andra är fulltecknade.
Vad har då hänt sedan förra nyhetsbrevet?
Nya styrelsen har haft sitt första ordinarie möte. Vid mötet togs flera beslut med
inriktning på att utveckla och bevara det goda inom klubben.
Styrelsen beslutade bland annat att avveckla utvecklingsgruppen och att låta
ungdomssektorns vila tills vidare.
Utvecklingsgruppens arbete har fördelats mellan styrelsen och sektorerna.
Ungdomssektorn kommer att startas upp så snart behov finns.
Inventering av samtliga funktionärer, instruktör, tävlingsledare, domare med flera
kommer att göras.
Viktigt för klubbens framtid är att kunna försörja klubben med egna funktionärer.
Styrelsen har därför för avsikt att starta en nytt projekt. Projektet kallas för
närvarande för ”traineeprogrammet”.
Tanken med detta är att vi skall hitta 5-10 frivilliga medlemmar som över tid kan
tänka sig att utbildas till funktionär i någon form inom klubben.
Förslaget ska bearbetas ytterligare av ordförande och senare fastställas.
Intresseanmälan kommer att anslås.

När det gäller de öppna träningarna på tisdag och torsdag finns en idé för att få mer
struktur på dessa aktiviteter. Förslaget ska vara positivt och enkelt att genomföra.
Även här kommer ett bearbetat förslag att presenteras.
Årets första mentalbeskrivningar har genomförts. Alla deltagande upplevde detta
som mycket positivt. De förbättringar som under vintern gjorts på banan
uppskattades. Tack till alla som hjälpt till.
Glöm nu inte arbetsdagen den 6 april. Då rustar vi anläggningen inför tävlingar,
utställning, och träning.
En vägg på stugan kommer att tilläggsisoleras och bekläs med ny panel. I övrigt ska
det röjas längs vägen och tävlingsförrådet skall inventeras och städas. Det finns hur
mycket som helst att göra. Ingens insats är för liten, så VÄLKOMMEN!
Roligt är att se att aktiviteterna ökat på anläggningen såväl dagtid som kvällstid. Det
tränas i nästa alla grenar som finns för hundar. Kör hårt!
Anläggningskommittén har installerat varmvattenberedare i såväl i köket som i
toalettutrymmet. Nu kan man duscha varmt efter träningen om man så önskar.
Ny toalettstol har installerats. Bägge toaletterna fungerar nu alldeles utmärkt.
Alla är välkomna till klubben och förhoppningsvis hittar du och din hund någon
aktivitet som passar er. Behöver du tips eller råd finns det alltid någon att fråga.
Klubbkläder finns för beställning i klubbstugan.
Här får det räcka för denna gång. Titta på och följ klubbens hemsida så får ni se vilka
och hur många aktiviteter det finns.
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