
 
Infoblad for Bardu Hund Nr 1 – januar 2011 

 

 

Godt nytt hundeår alle sammen 

Håper alle medlemmer gamle og nye har hatt en fin start på det nye 

året og at dere er i gang med å planlegge mange hundeaktiviteter.   

Husk at klubben er avhengig av at medlemmene engasjerer seg og 

kommer med innspill til hvilke aktiviteter/kurs/tilbud og andre ting 

vi skal gjøre. Kun med aktive medlemmer kan vi være en levende 

klubb.   

Følg med på bloggen for nyheter og annen informasjon  

Ønsker at så mange som mulig møter opp på 

årsmøte/medlemsmøte/årsfest 26 februar  

Med hilsen  

Leder Lill Kristin Nilsen 

 

Faste spalter: 
Hundetrening 
 Mandag og Onsdag 18:00-19:00 Hverdagslydighet  

for alle aldre, størrelser og raser.  

 

Vi har ingen fast instruktør på treningene, men alle hjelper 

alle. Du bestemmer selv hva du vil trene, enten det er 

sosialisering, triks, hverdagslydighet eller lydighet.  Møt opp 

for sosialt samvær!   

 

Sted: Treningsbanen 

 

 Tirsdag og Torsdag 18:00-20:00 Agilitytrening 

 

Agility har faste treningsdager tirsdager og torsdager kl. 18-20 Det 

er uten instruktør, men de som trenger hjelp vil få det. Alle er 

hjertelig velkommen på trening! 

Sted: Treningsbanen 

 

 

 

 



Utstillinger i nærområdet 

 

Harstad 19-20 mars 2011 

 

 

Norsk Kennel klub  

Alle raser 
Påmelding via web. Påmeldingsfrist ordinær: 14.02.2011. Påmelding utsatt: 
28.02.2011 
 
Norsk Leonberger klubb  
Kun Leonberger 
Påmelding manuell 19.02.2011 
 
Norsk Schäferhund Klub Harstad og Omegn 
Kun Schäfer 
Påmelding manuell 13.03.2011 
  
  

 
Diverse: 
 

Årsmøte 2011 

  
Bardu Hund ønsker velkommen til  

Årsmøte lørdag 26. februar kl 16.00. 
Etter årsmøtet så vil det bli medlemsmøte (ca 17.00) og etterfølgende 
årsfest (ca 18.00).  
 
Det vil bli servert kaffe og kake til årsmøtet, og mat til årsfesten.  
Egenandel årsfest: 100,-  
Påmelding på www.barduhund.com 
Det vil selges brus. Eventuell annen drikke medtages.  
 
Saker som skal tas opp 
Det oppfordres til at folk sender inn ønsker om saker til behandling, både til årsmøtet og 
medlemsmøtet.  Disse må sendes inn før 09.02.2011 og sendes til emma.nordberg@telenor.com 
  

Årets hund!  
  

Årets hund vil slik som tidligere år bli kåret på årsmøtet.  
Vi gjør oppmerksom på at det er endringer i reglene i år, når det gjelder kåring av årets utstillingshund. 
Tidligere så har det vært resultat fra 5 utstillinger som sku sendes inn, dette er nå senket til 3 

utstillinger og vi håper med det at flere sender inn sine 
resultater   Resultater fra alle grener sendes inn til 
emma.nordberg@telenor.com før 20.02.2011. 
 
 
Årets ekvipasje vil også kåres på årsmøtet.  
Hvis du har noen forslag til kandidater, vennligst send dette 
til emma.nordberg@telenor.com innen 09.02.2011.  
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For mer informasjon angående reglene – se vedlegg.  
 

Ny Utstillingshampion! 

  
Dan-L's All About Queen of Eisbear, bedre kjent for oss som Neema,  er 
blitt både dansk og svensk  utstillingschampion i løpet av 2010. Fra før 
er vakre Neema norsk utstillingschampion og hele hennes navn 
inkludert titler er nå NO UCH SE UCH DK UCH NORD UCH  Dan-L's All 
About Queen of Eisbear. Den dyktige handler og eier er Kristin Olsen.  
 

 
 
Store, flotte Irske ulvehunden Raya også blitt champion. Raya fikk på 
NKK i Harstad 2010 storcertet, og kan herved titulere seg som NO UCH 
Charangas Davidoso Dormilon. Raya eies, handles og elskes av Torill 
Johansen  
 
Bardu Hund gratulerer!!  
 
 

Bardu Hund T-skjorter 

  
Vi har fremdeles mange t-skjorter igjen, størrelser fra XS til XXL.  
Pris: 120,-  Ønsker du å kjøpe t-skjorte trykket med Bardu Hund? 
 
Bardu Hund selger også merker for å feste på jakker og lignende.  
Disse koster 100,- 
 
Hvis du ønsker å kjøpe t-skjorte eller merke, ta kontakt med Emma 
Nordberg (mob: 41462056 eller mail 
emma.nordberg@telenor.com)  

 

 

Håper å se dere alle på årsmøtet og årsfesten!   

 

Med vennlig hilsen  

Emma Nordberg 
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