ANGERVALLARNA 1/2009

Anna Jonsson och Rina, vinnare av Klubbmästerskapet 2008
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STYRELSEN INFORMERAR

KLUBBOVERALLER: UBK anordnar en visselkurs
med Lage Hortell den 19 april - favorit i repris! I samband med den kommer det att finnas förslag till ny
klubb-overall på plats. Ta chansen att vara med och
prova och påverka valet!

LANERADE TÄVLINGAR

Tävlingskommitteén kommer att arrangera en tävlingshelg i Viätt, Nyland, den 10-12 juli, med tre
IK-2:or samt en helg i Dombäcksmark, Husum, den
5-6 september, med två VP (vallhundsprov) och två
IK-1:or.

I samband med årsmötet i Grindnä- Läs mer om de olika klasserna på klubbens hemsida.
set fick vi en ny ledamot i styrelsen; Marielle Svens- Information om varje tävling hittar du på Vallreg,
son. Bernt är numera kassör och Lillemor har tagit adress vallreg.svak.se
över sekreterarposten efter Jeanette.
Vill du hjälpa till vid någon eller några av tävlingPÅ HEMSIDAN kommer information att läggas ut lö- arna?
pande under säsongen, bland annat finns i dagarna ett
Kontakta TK:s Håkan Wilson,
färskt ordförande har ordet.
Hjälp gärna till att hålla hemsidan levande genom att e-post: h.wilson@telia.com
telefon: 0612-502 62, 070-202 25 93
skicka in bilder och texter!
STYRELSENYTT:

VISSELKURS MED LAGE!
Söndag den 19 april kl 11 kommer den glade Lage till Viätt (hemma hos Nina och Leif) och håller en visselkurs för alla intresserade Angervallare, även andra intresserade är välkomna.
Vi kommer att vara både inomhus (teori) och ute (praktiska övningar med hund på får).
Kurskostnad 150 kr, fika ingår i kursavgiften. Välkommen till en givande och underhållande dag!
Anmäl dig till Cathrine telefon 0620–330 51, 070-232 15 19 eller Leif telefon 070-660 77 13.

D a g s

f ö r

n y a

k l u b b k l ä d e r !

Kom med förslag och ideér!
Marielle Svensson
telefon 0661-108 85,
e-post s.marielle@hotmail.com

..............................
UBK INFORMERAR

VALLHUNDSKURS FÖR NILS AGERBJER

Lördag 30 maj kommer Nisse till Björksjön och har
en kurs för vallhundar och deras förare.
Nybörjare, tävlingssugen, rutinerad? Alla är välkomna att delta.
Kurskostnad 700 kr, lunch och fika ingår.
Vill du inte gå kursen med hund är du välkommen
att vara med som åhörare, men du måste anmäla dig
ändå. Kostnad 200 kr, inklusive lunch och fika.
INSTRUKTÖRSKURS

Leif Larsson kommer att ha en VP/IK-1 kurs med
start i början av juni. Är du intresserad av att gå VP
eller vill du gå en IK-1 tävling med din hund? Vi går
igenom och tränar de olika momenten.

Söndagen den 31 maj kommer vi att ha en instruktörsträff för Angervallarnas instruktörer, med Nisse
som ledare. Då behöver vi några ekipage, gärna nybörjare att ”träna”. Detta innebär att du kommer att få Bodil Johansson kommer att ha instruktörsledda träinstruktörsledd handledning.
ningar hos Anna i Dombäcksmark.
Kostnad 200 kr, mat ingår.
Tony Söderlund kommer eventuellt att ha en helgkurs
för nybörjare i slutet av sommaren i Kovlan.
Anmälan båda kurserna till
Cathrine telefon 0620–330 51, 070–232 15 19,
Anmäl dig direkt till instruktörerna:
eller Leif telefon 070–660 77 13.
Nina Melin		
0612–500 13, 073–801 01 90
KURSER OCH TRÄNINGAR I KLUBBENS REGI -09
John Johannessen
0612–600 07, 070–314 50 12
Nina Melin kommer att ha kortare kurser kontinuer- Leif Larsson		
0620–330 51, 070–660 77 13
ligt under våren i Viätt. Helgkurser vecka 19 och 20.
Se hemsida www.viatt.se.
Bodil Johansson
0660–37 83 92
John Johannessen kommer att ha instruktörsledda trä- Tony Söderlund
070–221 02 57
ningar och eventuellt en kortare kurs under sommaren Greta Persson		
0661–220 40
i Skadom.

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. På hemsidan finns
ytterligare kontaktinfo som t ex mail-adresser till klubbens samtliga förtroendevalda.
Du som tycker att det går lika bra att få dessa brev via mailboxen - hör av dig till Anna Jonsson.

