ANGERVALLARNA 2/2008
Hej alla vallhundsvänner!
Nu stundar den härliga årstiden med sol, värme,
knott, massor med jobb och VALLNING! Visst
känns det härligt varje gång snön tinar bort och
man kan börja träna sina hundar på längre fråndrivningar och hämtningar! I detta utskick vill
vi ge er information om vad som är på gång i
sommar.

Tävlingarna!
Tävlingarna i Viätt närmar sig. Fredag den 23
maj och lördag den 24 maj äger den första tävlingshelgen rum. Om du har möjlighet att hjälpa till vid någon av de tre tävlingshelgerna i
sommar så hör av dig till Håkan Wilson telefon
0612-502 62.
Anna, som skall ha hand om serveringen dessa
helger, skulle bli mycket tacksam över att få
hjälp med bakandet. Det kommer att gå åt en hel
del fikabröd. Baka det du tycker är kul att baka
och ring Anna Jonsson, telefon 0663-210 16.

Bild från kursen “Gruppdynamik” som hållits under våren.
Fr v: Maria Nyberg, Eva-Lil och
Lennart Engblom, Helen Sandström samt Marielle Svensson.
Vi pratade mycket om hur vi
fungerar som individer, för att
vi lättare ska förstå hur vi skapar
ett bra samarbete.
Vi kom gemensamt fram till att
vi måste lyssna på och respektera
varandras olikheter och åsikter
för att det ska kännas bra!

Samtidigt vill vi be om hjälp att tigga lite priser
till lotterier. Många affärer brukar ställa upp och
skänka lite småsaker. Allt tas tacksamt emot.

Träningarna!
Utbildningskommittén vill återigen propagera
för tävlingsträningen med Sven Sognevik den
15 juni (nytt datum!). Om du vill gå med din
hund kostar det 300 kr, om du väljer att sitta
bredvid och lyssna och lära kostar det 150 kr.
Sven kommer att ge tips om hur man går en
bana och han visar på hur en domare dömer.
Han går igenom en del nya moment som t ex
Malteserkors.
Dagen med Sven kommer att vara till nytta både
för dig som kanske vill gå ett lokalprov i sommar men också för dig som redan börjat tävla.
Kom ihåg att anmäla deltagande omgående till
Nina Melin 0612-500 13.

Under sommaren kommer ett antal träningskväl- undermenyerna Fotogalleri, Grattis-sida och
lar att arrangeras. De första är inplanerade:
Ekipage i klubben.
¤ den 21 maj tränas det hos Anna-Sara Bodén
kl 18.00
¤ den 3 juni hos Nina Melin kl 17.00
¤ den 17 juni hos Cathrine Nordén kl 17.00
Håll ett öga på vår hemsida www.eldars.it/anger, där finns mer information om kvällarna.
Ytterligare träningskvällar kommer längre fram
i sommar att noteras i planeringskalendern. Om
du vill delta vid en träningskväll så kom ihåg
att anmäla tre dagar före till den som håller i
träningskvällen. Har du möjlighet att arrangera
en träningskväll så kontakta någon i UBK.
¤ Till fotogalleriet skickar du in bilder på din
och andras hundar. Det är alltid trevligt med
Behöver du gå en kurs för någon av våra in- bilder på våra härliga arbetskamrater.
struktörer så ta kontakt med dem i god tid. Du ¤ Om någon gjort något bra som du vill upphittar dem på hemsidan under fliken Utbildn- märksamma så kan du skriva en rad på vår
ingskommittén.
Grattis-sida.
¤ Till fliken Ekipage i klubben är det trevlig att
få bilder på hund och förare. Skicka bilder på
Hemsidan!
tävlande och också bilder på alla vi andra som
Hemsidan har fått några ytterligare knappar älskar att träna våra hundar!
för dig som medlem att utnyttja. Här finns nu Skicka mail med dina bilder till Lillemor, e-post
Medlemssidor dit du kan skicka in bilder till lill@kramnet.se.

Till sist vill vi i styrelsen
önska dig en härlig sommar
och hoppas att vi ses på
träningar
och
tävlingar
framöver!

