Infoblad for Bardu Hunds medlemmer, nr 1 - 2008
Hei medlemmer ☺
Her er første utgave av infobladet vårt som vil komme ut ca 1 gang i måneden.
I infobladet så vil vi kort informere om saker og ting som skjer i nær framtid i klubben vår. Det kan være
referat fra styremøtene, informasjon om hundetreninger, kurs, samlinger, utstillinger og annet som er
relevant for dere medlemmer i Bardu Hund. Bloggen vil fortsatt være i bruk, så ikke glem å besøke den
med jevne mellomrom.

Faste spalter:
Hundetrening
Som dere sikkert har merket så har den organiserte hundetreningen tatt
sommerferie. Men det betyr ikke at vi ikke trener med hundene våre. Så om
dere vil være med på en trening hvor vi bare samles for å trene litt, skravle litt
og sosialisere både mennesker og hunder uten en oppnevnt instruktør eller
ansvarlig, ta kontakt med aktivitetsgruppene eller følg med på bloggen vår:
www.barduhund.com

Utstillinger i nærområdet
• 2.-3. august: Vestvågøy Hundeklubb og Vågan Hundeklubb arrangerer dobbelutstilling, lydighet
og valpeshow på Leknes i Lofoten. Påmeldingsfristen er utløpt, men kanskje noen er på ferie i
Lofoten da og vil stikke innom for å se på! Det er flere fra Bardu Hund som deltar, både i
utstillingsringen og i lydighetsringen.
• 15. august (fredag) Norsk Gordonsetterklubb har utstilling i
Tromsø - fristen er utløpt også her.
• 23. august (lørdag) Troms Elghundklubb har utstilling på
Gibostad. Frist 08.08.08
• 23.-24.august (helg) Vefsn Hundeklubb/Rana Trekk og
brukshundklubb har utstilling i Mo i Rana. Frist 03.08.08
• 23.-24.08.2008 Norsk Schäferhund Klub Finnmark har utstilling
i Alta. Frist 11.08.08
• 06.-07.09.2008 Narvik Trekk- Og Brukshundklubb har utstilling i
Ballangen. Frist 06. 08.08
For mer informasjon om disse utstillingene se på www.nkk.no

Fra styret
Styret informer kort at det er framgang i Steilandplanene. Kommunen har gått
med på at Bardu Hund får bruke området på haugen mellom Bardu Jeger og Fisk
hytta og veien. Vi får sette opp inngjerdet treningsplass og en oppbevaringsbu i
første omgang. Mer info om dette kommer senere. Men dette er GOOODE
nyheter, vi har fått oss fast treningsplass!!! ☺

Kontaktinformasjon aktivitetsgruppene
Utstilling: Kristin Olsen(95940328), Bengt Eggen (90569390), Ellen Øgård (95790318), Solveig
B Steines (47243734)
- Utstillingsgruppa har utstillingstrening, utstillingskurs og klippekurs.
Rallylydighet/lydighet: Ann-Kristin Sørgård (97500975), Emma Nordberg (41462056)
- Lydighetsgruppa driver med rallylydighetstrening og lydighetstrening med tanke på
appellmerket og lydighet kl 1.
Agility: Tone Kristiansen (90606033), Ellen Øgård (95790318), Elin Uhre (45417534)
- Agilitygruppa har allerede gjennomført et agilitykurs og planlegger oppstart med
agilitytrening så snart banen er klar. Agilityutstyret i klubben er nesten komplett.
Bruks: Stian Hansen (97668926), Tove Eggenheim (97787135), Line Sæther (90142748)
- Brukshundgruppa driver med spor, rundering, feltsøk og lydighet.

Diverse:
Medlemsbladet
Infobladet erstatter ikke medlemsbladet, det vil fortsatt komme ut 4 ganger i
året, neste utgave er i slutten av august. Har dere tips om sponsorer/annonsører
til medlemsbladet, så si fra! Prisen er: Halvside: 100,- Helside: 200,Årsabonnement halvside: 250,- Årsabonnement helside: 500,Og vi tar gjerne i mot stoff og bilder fra dere medlemmer!! Send i så fall til undertegnede før
15. August på e-post: ann_krs@hotmail.com

Konkurranse!
Bardu Hund har hittil hatt en midlertidig logo som vi har brukt i forskjellige sammenhenger.
Denne ble laget rett før klubben ble stiftet og var aldri ment som en permanent logo. Derfor
utlyser vi nå en konkurranse blant dere medlemmer hvor vi ber dere komme
med forslag til en ny logo. Kriteriene for logoen er at den inneholder teksten
”Bardu Hund” og stiftelsesåret ”2008”. I tillegg så vil vi ha med et valgfritt
motiv – et motiv som gjerne gir relasjoner til hund eller Bardu, men det er ikke
et krav. Motivet må være selvlaget og ikke en ren kopi av noe annet.
Forslagene leveres til styret innen 20. August. Styret vil da plukke ut de tre beste forslagene
hvor det deretter stemmes fram en vinner på neste medlemsmøte. Vinneren blir premiert!

www.barduhund.com
Bloggen vår hadde et lite uhell for litt siden og en del av stoffet som var lagt inn der forsvant
dessverre. Og så har det vært stille der nå i sommerferien, men den våkner snart til live igjen!
Det er også under utarbeiding en større webside for Bardu Hund, hvor bloggen fortsatt vil
eksistere.
Da ønskes alle medlemmer en fortsatt riktig god sommer, håper både to og firbente har kost seg masse
så langt i sommer☺

Mvh
Ann-Kristin Sørgård
redaktør, Bardu Hund

