ANGERVALLARNA 2008
Hej alla vallhundsvänner!
Vi i styrelsen tycker att det är trevligt att få skicka ut information om arbetet i klubben till er i gammaldags
pappersformat. Nu för tiden är det för det mesta mail och hemsidor som används för att sprida information,
men vi vill förvissa oss om att alla tar del av vårat utskick!
Vi som i februari tillträdde den nybildade styrelsen vill även passa på att presentera oss för er.
Den 6 april och 4 maj kommer vi att arrangera en spännande kurs med Maria Nyberg, preliminärt håller
vi till i Drömme, Sidensjö. Maria ställer upp för resekostnaden, vilket gör att detta är en kraftfullt subventionerad kurs - om intresse finns!
Kursen handlar om hur vi fungerar - och fungerar bra! - i grupp!
Vad styr våra tankar?
Vad styr våra handlingar?
Finns det rätt och fel tankar?
Hur uppfattar jag andra och hur uppfattas jag av
andra?

GRUPPDYNAMIK!

Varför förstår vi inte alltid varandra?
Vad vinner vi på att förstå varandra?
Personkemi, vad betyder det i praktiken?
Varför är delaktighet så viktigt?

Detta är en utbildningen för alla som vill skapa trygghet i arbetsgrupper, föreningar m m. Vi kommer
tillsammans fram till ett förhållningssätt om hur arbetet i klubben ska utföras. Vi önskar att så många
som möjligt sluter upp och går denna kurs!
Medtag eget fika. Anmäl intresse senast
den 19 mars till Lillemor Bylund
tel 0612-503 00, 070-697 50 77.
Har du idéer du vill att klubben ska ta upp - hör av dig till någon av oss. Det är värdefullt för oss förtroendevalda att få kännedom om dina tankar om på vilket vis du vill att vi bör arbeta för klubben, medlemmarna och
hundarna. Vi vill att Angervallarna ska vara en klubb med högt i tak där man lyssnar till allas tankar!

TRÄNINGSDAGAR!
Anna-Sara Bodén, Nordanåker, Nyland, tel 070-207 12 31, efter överenskommelse
Anna Jonsson, Dombäcksmark, Husum, tel 070-521 86 81, lördagar kl 11.00
Nina Melin, Viätt, Nyland, tel 0612-500 13, söndagar från kl 11.00-12.00, udda veckor.
Anmäl innan så att de vet att du kommer, träningarna justeras efter väder och tillgång av tid.

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 hemisdan 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 kan höra av dig till Anna Jonsson.
Det är billigare än att skicka brev och det är naturligtvis bra för klubben att hålla nere kostnaderna.

ORDFÖRANDE Anna Jonsson

STYRELSEN!

”Jag bor i Dombäcksmark, Husum och har för närvarande fem border collie. Dessa
hundar hjälper till att sköta
de 14 korna, 10 kalvarna
och 65 tackorna som finns
på gården.
Intresset för vallning
startade för lite mer än
tio år sedan då jag köpte
min första border collie
Gould.”
VICE ORDFÖRANDE
John Johannessen
”Jag bor i Skadom i Sollefteå. Får har jag haft sedan
1975, i perioder även andra djur såsom mjölkgetter
och mjölkkor. Jag har hållit på med vallhund i 34 år.
Jag har fortfarande får och
border collie.”
SEKRETERARE
Jeanette Westlund
”Jag bor i Undrom med
min man och fyra barn.
Vi har mjölkproduktion
med 70 kor och mjölkrobot. Redan 1993 skaffade
vi vår första vallhund och
idag är det border collien
Ginger som hjälper till
med arbetet på gården.”
KASSÖR
Lillemor Bylund
”Hemvist Sjö i Nyland,
jag är månskensbonde
med ett tiotal tackor och
en något större besättning
gäss - antalet djur varierar.
Jag har en liten uppfödning
av working kelpie och har
haft rasen sedan 1996.”

LEDAMOT Bernt Åström

”Jag bor i Godmarkstrand, en
liten by utanför Husum. Jag bedrev tidigare köttproduktion, men har på senare tid dragit ner på det
och istället utökat fårbesättningen. Jag upptäckte
ganska snart att det var
svårt att hantera fåren utan
vallhund och köpte då in
min Border Collie Bill.
Han har med tiden blivit
en trogen följeslagare och
medhjälpare.”
SUPPLEANT Anna Åhlin
Jag skaffade min första
working kelpie av Greta
Persson år 1989. Nyinflyttad till Nordanåker,
Nyland, bor med Hans
och våra två barn.
Jag har ett förflutet som avbytare, till och från har jag
haft egna får sedan 1994.
SUPPLEANT Joakim Forsgren
Född 1966 och är gift med Helen, vi har två barn som
är 12 och 14 år gamla. Vi skaffade en familjehund
(blandras) för drygt tre år sedan. Efter ett tag så insåg jag att det var väldigt kul med hund och nu har
vi skaffat en hund till, en
border collie (Jimi) på
drygt ett år. Jag har prövat på att valla med Jimi
och det är det han helst av
allt vill göra. Här är varken leksaker eller godis
av något intresse för honom. Framtiden får utvisa
hur mycket vi kommer
att valla men eftersom vi
båda tycker att det är kul
så får vi hoppas att det blir en hel del.
Ledamot Carina Björkman har tyvärr valt att lämna
styrelsen, våra suppleanter kommer att täcka upp för
henne till nästa årsmöte.

TÄVLINGARNA!
Tävlingskommittéen
består av

Håkan Wilson (sammankallande) tel 0612-502 62, 070-202 25 93
Annicka Höckenström
tel 0696-307 78, 070-258 82 12
Carina Björkman har valt att lämna sin post i TK.

Planerade tävlingar:

23 maj kl 13.00, klass IK-2 (del I av VI i Anger-cupen)
24 maj kl 09.00, klass IK-2 (del II av VI i Anger-cupen
6 juni kl 13.00, klass IK-2 (del III av VI i Anger-cupen)
7 juni kl 09.00, klass IK-2 (del IV av VI i Anger-cupen)
13 juni kl 13.00, klass IK-2 (del V av VI i Anger-cupen)
14 juni kl 09.00, klass IK-2 (del VI av VI i Anger-cupen)

Tyvärr har Carina och Roland valt att dra tillbaka tävlingshelgen i Sollefteå i slutet av juli. Detta gör att det
som återstår i tävlingskalendern är de sex IK-2 dagarna i Viätt i månadsskiftet maj-juni. TK meddelar att
det under våren kommer att planeras för VP och IK-1 tävlingar, troligtvis kommer dessa tävlingar att läggas
senare i höst.
Du som vill hjälpa till under tävlingshelgerna, kontakta Håkan på telefon eller mail!

KURSERNA!
Utbildningsommittéen
består av

Nina Melin (sammankallande) tel 0612-500 13, 073-801 01 90
Cathrine Nordén
tel 0620-330 51, 070-232 15 19
Tony Söderlund
tel 070-221 02 57
Nina är av UBK utsedd till utbildningsansvarig.

Tony åkte för UBK:s räkning ner till Torsåker i Gästrikland för att delta i SVaK:s UBA-träff nu i mars (träff
för utbildningsansvariga), i träffen ingick bl a clinic med Mosse Magnusson.
UBK kommer troligtvis att anordna träffar under året för klubbens instruktörer. Dessa dagar kommer att ge
instruktörerna möjlighet att utbyta erfarenhet om träningsmetoder m m. Till denna form av utbildning för
instruktörerna kommer det att behövas förare med unga hundar. Du erbjuds alltså att kostnadsfritt delta med
din hund och du kommer att få ett antal instruktörer till din hjälp! Datum spikas längre fram i vår. Ring och
anmäl ditt intresse till Nina.
UBK uppmanar också de som vill gå en nybörjarkurs i sommar att redan nu ta kontakt med någon i UBK.
Allt eftersom anmälningar kommer in kan UBK planera var utbildningarna ska läggas.
UBK planerar även att anordna en tävlingstränings-dag den 25 maj med Sven Sognevik. UBK återkommer
med kostnad m m.
I privat regi anordnas följande kurser:
Kurs med Karin Söderberg hos Nina Melin den 25-26 maj och kurs med Con McGarry hos Anna-Sara Bodeén den 28-30 juni samt den 1 juli.
Mail-adresser till våra förtroendevalda och instruktörer finner du på vår hemsida - www.eldars.it/anger,
klicka på ”förtroendevalda” och sedan på respektive namn!

