
 

 

 

                             MÅNADSBREV      -       JANUARI 

 

SENASTE NYTT 

 

Ett nytt år har börjat och klubben kommer börja ändra utseende, vi kommer måla om inne i 

klubbstugan, så tveka inte att komma ut. Skriv gärna på facebook under respektive evenemang 

om ni kommer, så vi kan planera fika. 

 

Vi MÅSTE även måla om klubbstugan, sekretariatet och förråden på utsidan, vi är medvetna om 

att det är svårt att få folk till att hjälpa till. Styrelsen håller på att ta in offerter på arbetet som 

krävs i samband med ommålning, det ligger på drygt 100 000 kr. Det måste göras på ett eller 

annat sätt, Vi har lagat in i budgeten 100 000 kr för målning. 

 

GLÖM INTE LÄMNA IN RESULTATEN FRÅN TÄVLINGAR TILL BAROMETERN! 

Senast 21 dagar efter tävlingsdagen skriver du in resultatet på hemsidan – tävling - barometer 

 

VAD HÄNDER UNDER JANUARI / FEBRUARI? 

 

 Många som ska på My Dog i Göteborg helgen 6-9/1. Lycka till!! 

 Mingeldag med träning och korvgrillning den 2/1 

 Målning inomhus helger i januari, se mer längre ner och på facebook 

 Pysselkväll i februari 

 

MEDLEMSMÖTEN 

Vi har minskat ner styrelsemöten och då även medlemsmöten till tre på våren och tre på hösten. 

13 februari ÅRSMÖTE kl.15.00 

15 februari kl.18.30 

12 april kl.18.30 

7 juni kl.18.30 

 

RAPPORT FRÅN SEKTORERNA 

  

Trivsel/förvaltning 

 Trivsel fixar så grillen är tänd och att senap och ketchup finns på våra träningsdagar, så

 tar man med sig korv själv. 

 Tänk på att skotta eller sopa av trappan in till klubbstugan och sekretariatet om ni är ute

 och det har snöat. 

 Helgerna 15-16/1, 22-23/1 och 29-30/1 kommer vi måla inne i klubbstugan, så då får man

 gå in på egen risk. Alla som vill hjälpa till, alla eller några dagar, att måla är välkomna ut. 

 Vi bjuder på fika. Mer info kommer på facebook, allt beror på restriktioner. 



 

 

 

 

Utställning 

Utställningssektorn arbetar på inför höstens utställning, har ni priser som ni vill skänka tar vi 

med glädje emot dessa. Vill ni hjälpa till på utställningsdagen så hör av er till någon i sektorn.  

 

Tävling 

Vi har tittat över Barometern och det mesta är som tidigare, vi har lagt till Nosework som en 

tävlingsform. Agility har en Barometer för Hoppklass och en för Agility. Vi har tagit bort poäng 

för MH och BPH. Så glöm nu inte att meddela in när ni tävlat. Man har 21 dagar på sig att 

registrera sitt resultat via länk på hemsidan – tävling - barometer 

 

UBS 

Kurser är planerade och kommer gå igång under vår-vintern, håll koll på facebook om hur ni går 

till väga att anmäla er. Många kurser är redan fulla och några kommer ut inom kort. Så vill ni gå 

kurs är det dags att bli aktiv! 

 

PR 

Vi arbetar på och försöker hitta sponsorer till vår ommålning, så vet ni någon så tveka inte utan 

hör av er till någon i styrelsen. 

 

MH 

Inom kort börjar vi gå vår utbildning till figuranter, vi är 7st som är anmälda och ska gå.  

Finns det fler som är intresserade så hör av er till Linn på mail linnjonsson92@hotmail.com 

Det finns numera bara en utbildning där man blir fullfjädrad figurant. Vi kommer ha vårt första 

MH under tidig vår, ett uppfödar-MH, sen kommer vi köra ett öppet för alla lite senare i vår. 

 

 

”Specialsektorn” 

I denna grupp kommer vi samla alla övriga aktiviteter som inte passar in i någon annan sektor. 

Här kommer Nosework, specialsök, hoopers och parkour bland annat samsas. Det vi har lite 

problem med är vilket namn gruppen ska ha, så har du ett förslag som skulle passa tveka inte att 

höra av dig. 
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FLER BILDER PÅ VÅRA TÄVLINGSEKIPAGE PÅ NJUDUNGS BK 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYÅRSTRÄNING PÅ KLUBBEN 2 JANUARI 



 

 

MÅNADENS MEDLEM 

 

Jag är Angela Ardelean, är gift och har två vuxna barn och två hundar av rasen Portugisisk 

Vattenhund. Bor i Holsbybrunn.  

 

Har gått flera kurser med Cindy och en kurs med Leo.  

Båda hundar har varit Utställda med Verry Good och Good resultat på tredje och fjärde placeringar på 

officiella Utställningar.  

 

Båda har genomfört BPH test med bra resultat. Har testat spår och rallylydnad med båda och med 

Cindy tävlar jag i Avancerad Klass.  

 

Avlar på dem och de har fina valpar efter sig med mycket nöjda valp ägare som jag har kontakt med 

och följer valparnas utveckling. Självklart är alla SKK registrerade med stamtavla. 

 

Jag är även en del av klubbens trivselsektor, så vi ses på klubben! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Njudungs BK/ 

Anna-Karin 


