Nyhetsbrev Maj 2019.
Sköna Maj välkommen och våren stannade upp!
Riktigt ”hundväder” råder men ändå full aktivitet på klubben.
Tävlingar har körts, både appell och elit, spår och sök, med för klubben bra resultat.
GRATTIS till alla som deltog. Ibland överträffas förväntningarna och ibland kommer
de på skam. Detta sägs ju vara tjusningen med hundsporten.
Tack till alla er som ställer upp som funktionärer och gör det möjligt för de tävlande
att få bästa möjliga förutsättningar och trivsel.
Vi bör alla ägna en tacksamhetens tanke till de som lägger ner sin fritid och ideellt
arbete för att vi ska kunna tävla och få ett kvitto på var vi står med våra hundar.
Kul att vår interna ”tävling” i uppletande fortfarande är så populär.
Mentalbeskrivningar av hundar har genomförts och fler kommer. De har, som tidigare,
genomförts med stor entusiasm och gott arbete. Roligt att vi har dessa MH på
klubben. Särskilt tack till testledare och beskrivare.
Arbetsdagen i april genomfördes i goda anda och gemenskap. Mycket blev gjort denna
dag. Vägen kommer att sladdas så snart vädret tillåter. Avståndsmarkeringar kommer
att grävas ner och markeras på planen.
Klubbens kursverksamhet är i full gång. I stort sett är det någon kurs varje veckodag.
Särskilt roligt är att agilityn kommit igång. Instruktörerna gör ett gott arbete och
deltagarna trivs. Här kommer det att utvecklas många goda hundekipage.
Jag upplever att det är rejält tryck i och på klubben nu. Flera goda initiativ kommer
från medlemmar om träningsmetoder och träningssätt. Flera nya medlemmar har
också kommit till vår klubb. Allt detta är mycket glädjande och nu måste vi förvalta
detta så det håller över tid.
Styrelsen har därför beslutat att renovera upp vår agilityutrustning och viss
utrustning har redan köpts in.

Till IGP-planen kommer ny utrustning att anskaffas. Allt enligt ”IGP-folkets”
önskningar
Utrustningen i köket kommer att ses över och rustas upp. Köket måste vara
funktionellt för att underlätta trivselsektorns viktiga insatser. Viss ny utrustning
kommer att köpas in.
Maj är en hundaktiv månad. Klubben kommer att ha flera aktiviteter. För att nämna
några kommer: Rallytävling – Utställning – MH, mm.
För att följa alla aktiviteter och annat så gå in på hemsidan eller Facebook.
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.
Sist men inte minst måste vi uppmärksamma att klubben har fått sin första
Rallychampion. Stort GRATTIS till hunden Tesla och matte Katrin Karnblad.
På medlemsmötet den 16:e maj kommer vi från styrelsen ta upp vårt ”traineeprogram”
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