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Hej alla medlemmar!  
 

Nu är äntligen den härliga  

våren här! Torra och isfria  

träningsplaner är nog något som många har 

längtat efter, även om den här vintern inte 

kändes lika lång som den föregående. Våren 

med sitt ljus och värme, inbjuder till sköna hundpromenader i vår  

fantastiska natur. Ett tips är, om ni inte redan har gjort det, att testa de 

tre markerade promenadslingorna som utgår från klubbområdet. Tänk 

dock på att inte ha hunden lös i skog och mark nu när de vilda djuren  

börjar få sina ungar (1/3-20/8). Med våren kommer också fästingarna.  

Ta för vana att alltid kolla igenom din hund efter fästingar när ni har  

varit ute i naturen. 
 

Vårens kurser är nu i full gång och det är härligt med all rörelse på 

klubben! Vi har några aktiviteter att se fram emot under våren, en heldag 

med klubbmästerskap i olika grenar, arbetsdag med efterföljande   

grillning samt officiell tävling i rallylydnad. 
 

Arbetet med att färdigställa vårt kök i Stallet fortsätter och  

styrelsen tackar för alla ideella insatser som läggs ner där! 
 

Vid årsmötet i februari avgick Mona Bratt efter flera år som ordförande 

för klubben. Mona har dock ett fortsatt högt engagemang i klubben, bl a 

som utbildningsansvarig. Efter att ha varit vice ordförande under några 

år, fick jag nu förtroendet att ta över efter Mona och bli ordförande för 

vår fina klubb. Den nya styrelsen håller som bäst på att utarbeta rutiner 

för vårt arbete. Om ni har några idéer på aktiviteter som ni skulle vilja 

att vi har på klubben så tveka inte att ta kontakt med någon av oss i  

styrelsen.  
 

Till sist önskar jag er alla en riktigt härlig fortsatt vår med många fina 
stunder tillsammans med er hund! 

 

Styrelsen genom ordförande 
Jenny Lennartsson 

 

Arbetsdag torsdag 29 maj kl 10:00. Efteråt grillar vi tillsammans! 
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   Planerade aktiviteter vår och sommar 2014 
   Se anslagstavla eller hemsida för ytterligare info. 
    
   10/5  Klubbmästerskap i Lydnad, Agility och      

     Rallylydnad. Heldag. 
    

   29/5  Arbetsdag på klubben kl 10:00. Vi träffas och gör fint på  

     klubben. Efteråt grillar vi tillsammans! 
 

   Juni  Anmälan till höstens kurser 
 

   15/6  Tävling Rallylydnad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

   Uppdrag 2014: 
 

   Ordf  Jenny Lennartsson  0704-09 37 64 

   V. ordf  Elin Karlsson   0738-13 81 87  

   Kassör  Sara Blomqvist   0760-50 20 22  

   Sekr   Caroline Lennemar  0722-13 32 66  

   Ledamot  Katarina Lilja   0500-48 53 17 

   Suppl  Inger Dahlman   0500-48 34 70                           

   Suppl  Lotta Ousbäck   0511-635 92 

   Suppl  Tina Thorsell   0500-41 00 36 

   

   Utbildning Mona Bratt   0733-94 03 77 

   Hemsida  Victoria Bengtsson   victoria_landis@hotmail.com 
  

          
 
 
      

 


