Infoblad for Bardu Hund Nr 2 – juli 2011
Hei hundefolk!:-)
Håpe alle har en fin sommer og at
både to og firbeinte koser seg.
Det har vært litt laber aktivitet i
klubben i det siste, men jeg håper
det tar seg opp når alle kommer
hjem fra ferie.:-) Hundene storkoser
seg på trening, om det er
hverdagslydighet eller brukstrening,
så liker hunder å jobbe og lære nye
ting. Og ikke minst så blir både to og
firbeinte sosialisert! Så kom på
banen / i skogen folkens, det er
kjempe artig!!!:-)
Det har vært litt snakk i klubben om Emma sin rolle som sekretær i klubben pga mulig konflikt
med hennes bedrift Dogdiggers. Vi har tatt dette opp i styret og vi ser ingen grunn til at ikke
Emma kan fortsette i sitt verv. Emma har full støtte fra styret og vi legger nå denne saken død.
Med hilsen
Leder Ann-Cathrin Nilsen, mob 47 63 64 04

Faste spalter:
Hundetrening
Mandag 18:00-20:00 Skogstrening
for alle aldre, størrelser og raser.
Vi møtes i skogen for å trene. Ingen fast instruktør, men alle
hjelper alle. Her kan du trene spor, jakt, rundering, feltsøk,
innkalling osv. Hva du trener er opp til deg 
Møt opp for sosialt samvær! 
Sted: Abbor vannet (innkjørsel rett før glattkjøringsbanen)
Kontaktperson: Stian Hansen, mob 97 65 55 20

Onsdag 18:00-19:00 Hverdagslydighetstrening
For alle aldre, størrelser og raser.
Vi samles for å trene på lydighet på akkurat det nivå du og din
hund er på. Hva du ønsker å trene bestemmer du selv. Det er
ingen instruktør på disse treningene, men alle hjelper alle. Hvis du
trenger hjelp med spesifikke ting slik som sosialisering, passering
osv, si ifra så hjelper vi deg.
Sted: Treningsbanen
Kontaktperson: Stian Hansen, mob 97 65 55 20

Tirsdag og Torsdag 18:30-20:00 Agilitytrening
for alle aldre, størrelse og raser.
Heller ikke her har vi noen fast instruktør, men alle hjelper alle.
Agility er en morsom sport hvor hundene lærer seg å mestre ting.
Alle er velkommen! 
Sted: treningsbanen
Kontaktperson: Per-Eirik Kristiansen, mob 41 41 15 27

Treningsbanen
Bardu Hund har en flott treningsbane, inkludert komplett agilitybane.
Treningsbanen vår ligger på Steiland og kan brukes gratis av alle medlemmene i klubben.
Kode til låsen kan fås hos leder Ann-Cathrin Nilsen, mob 47 63 64 04
Det er også mulighet for ikke medlemmer til å leie banen inkludert utstyr.
Pris: 200,- pr dag eller 50,- pr time.

Diverse:
Bardu Martna
Bardu Hund ønsker å presentere seg lørdag 27.august i Kirkeparken
på Setermoen.
Samme helg som Bardu Martnaden. Vi kan sette opp en liten
agilitybane, informere om klubbens aktiviteter, selge t-skjorter og
"Hunden Blå" og verve flere medlemmer.
Flere gode forslag mottas. Aktivitetene vil vare i 3-4 timer.
Vil du være med på å gi klubben et ansikt, kom på planleggingsmøte
onsdag 3.august kl. 19.30 på Steiland eller kontakt Elin U på telf 97 78 18 73

Medlemsdag

Bardu Hund inviterer til Medlemsdag søndag 17.september 2011.
Sted: Treningsbanen
Det vil bli sosialt samvær, leker og ulike aktiviteter med hund hvor
alle kan delta. I tilegg til det, så vil det bli klubbmesterskap i agility,
så vi oppfordrer så mange som mulig å bli med! 
Sett av dagen til en koselig dag sammen med klubben!
Velkommen!! 

Leieavtale Steiland
Bardu Hund har forlenget leieavtalen med BJFF om fortsatt bruk av huset på Steiland.
Vi kan bruke huset på onsdager og vi lagrer noe av utstyret vårt der. Nøkkelen oppbevares hos Elin U.
Du må kvittere med navnet ditt når du henter den og huske å stryke ut navnet når du henger
nøkkelen på plasss etter bruk.

Bardu Hund på facebook!
Bardu Hund har en egen facebook gruppe som er åpen for alle.
Her legger vi ut informasjon om kurs og andre aktiviteter.
Ikke glem å besøke bloggen vår: www.barduhund.com
Hvis du ønsker å få lagt inn stoff på siden, ta kontakt med webmaster Per-Eirik Kristiansen (pereirik.kristiansen@telenor.com).

Plukk opp!
Bardu Hund oppfordrer alle hundeeiere til å være gode
representanter og plukke opp etter hunden sin, det gir
større trivsel for alle!

Til salgs
Bardu Hund har blå t-skjorter trykket ’Bardu Hund’ til salg.
Størrelser fra XS til XXL.
Pris: 120,Vi har også runde merker til salgs, for å feste på vester, jakker og
lignende. Pris: 100,Bardu Hund selger også eksemplarer av Hunden Blå til kr 120,"Hunden Blå" skal forebygge ubehagelige episoder mellom barn og
hund. Så har du hund og små barn, kan dette være et nyttig hjelpemiddel. Nyttig gave til
småbarnsfamilier med hund !

Med vennlig hilsen leder Ann-Cathrin Nilsen

