ANGERVALLARNA 2/2009

Grattis till Stefan ”Dalle” Dahlberg som vann både fredagens och lördagens tävling med Dallees Lova samt
till Håkan Hägglund som tillsammans med Böstabyns Ike vann söndagens. Foto: Joakim Forsgren

.............................. T..............................
STYRELSEN INFORMERAR

MEDLEMSMÖTE (förberedande årsmöte):

Den 29 augusti träffas vi hos Anna Jonsson i Husum för att valla, fika och grilla korv samt bygga
bana inför kommande tävlingshelg. Vi träffas
även för att prata om sådant som rör klubben i
allmänhet så kom gärna med frågor och ideér!
Förutom detta tittar vi på de nya klubbkläderna.

..............................
TRÄNINGARNA

Träningar har anordnats under sommaren och förutom den 29:e är ytterligare tre inplanerade under
augusti. Håll koll på hemsidan - fler träningar kan
tillkomma. Glöm inte att anmäla att du kommer!
-

ÄVLINGARNA

Den 10-12 juli arrangerades tre IK-2-tävlingar i Viätt, Nyland. Stort tack till alla funktionärer i samband med tävlingarna samt till Leif och Nina Melin
som ställde upp med djur och mark.
Nästa tävlingshelg blir den 5-6 september i Dombäcksmark, Husum. Klubben kommer att arrangera
två VP (vallhundsprov) och två IK-1:or. Som tidigare nämnts hjälps vi åt att under medlemsträffen
den 29 augusti bygga banan.
Vill du hjälpa till under tävlingarna? Kontakta tävlingskommitténs Håkan Wilson via mailadress
h.wilson@telia.com
eller på telefon
0612 - 502 62,
070-202 25 93.

5 augusti hos Bernt Åström i Husum, telefon
0663-210 88.
12 augusti kl. 17.00 hos Helen Sandström i Sidensjö. Telefon 0660-26 10 92, 070-337 49 09.
19 augusti hos Bodil Johansson i Docksta,
Väl mött!
telefon 0660-37 83 92, 070-605 92 31.
Angervallarna

KLUBBENS KONTAKTINFO
Ordförande Anna Jonsson, Dombäcksmark 165, 890 35 HUSUM. Telefon 0663-210 16, 070-521 86 81.
Klubbens hemsida hittar du på adressen www.eldars.it/anger. Där finns kontaktinfo till klubbens förtroendevalda. Du som tycker att det går lika bra att få dessa brev via mailboxen - hör av dig till Anna Jonsson.

