Infoblad for Bardu Hunds medlemmer, nr 2 - august 2008

Hei medlemmer ☺
Forhåpentligvis er alle medlemmer av Bardu Hund, både to og firbeinte, oppladet og uthvilt etter
sommerferien og klar til å starte på ny frisk med hundeaktiviteter nå utover høsten!

Faste spalter:
Hundetrening
Hundetreningen har startet opp igjen! I alle fall i noen av gruppene våre.
Bruks: kl 10:00 hver søndag ved Aborrvannet før glattkjøringsbanen. Se bloggen for
eventuelle endringer, bl.a nå på søndag (31.08) er det kl 12 v/FLNN i Elverumskrysset.
Utstilling: kl 1730 hver tirsdag ved helikopterplassen på Artillerisletta.
Agility: treningen starter opp så snart banen er klar.
Lydighet: starter opp i løpet av september.
Rally: her vil det muligens kjøres et introkurs, så starter eventuell trening opp etter det.

Utstillinger i nærområdet
• 30.08.08 Norsk Schäferhund Klub Salten utstilling i Fauske. Frist
utløpt.
• 06.-07.09.2008 Narvik Trekk- Og Brukshundklubb har utstilling og
lydighetskonkurranse i Ballangen. Frist utløpt.
• 18.10.2008 Tromsø Hundeklubb, utstilling, lydighet, agility i Tromsø.
Påmeldingsfrist 18.09.08
• 18.-19.10 2008 Norsk Kennel Klubb, utstilling, lydighet, agility i Tromsø. Påmeldingsfrist
15.09.08
For mer informasjon om disse utstillingene se på www.nkk.no

Fra styret
• Ikke noe her denne gangen.

Kontaktinformasjon aktivitetsgruppene
•
•
•
•

Utstilling: Kristin Olsen(95940328), Bengt Eggen (90569390),
Ellen Øgård (95790318), Solveig B Steines (47243734)
Rallylydighet/lydighet: Ann-Kristin Sørgård (97500975),
Emma Nordberg (41462056)
Agility: Tone Kristiansen (90606033), Ellen Øgård (95790318),
Elin Uhre (45417534)
Bruks: Stian Hansen (97668926), Tove Eggenheim (97787135),
Line Sæther (90142748)

Diverse:
Medlemshelg 13.-14.september!
HURRA! Det blir medlemshelg for oss i Bardu Hund på Steiland! Hold av helgen 13.14.september!
Det blir en helg hvor vi treffes for å trene, lytte, snakke, spise og kose oss sammen, både toog firbeinte :-) Ta gjerne med hele familien. Vi har tilgang til både liten lavvo og huset. Dersom
noen ønsker å ta med telt/campingvogn for overnatting så gjør gjerne det.

Lørdag

Program for helgen:
Kl 14.00 - 17.00 Aktiviteter, trening
Kl 17.00 - 18.30 Foredrag med Snorre Kongerød - Trening med positiv forsterkning
Foredraget vil holdes på kommunehuset og vi håper så mange som mulig får med seg Snorre,
han er en meget dyktig hundemann!
Kl 18.30 - > Grilling i Lavvo, alle tar med de ønsker å spise/drikke

Søndag Kl 11.00 - 12.15 Medlemsmøte som avsluttes med offisiell åpning av treningsbanen
Kl 12.20 - 15.00 Top Dogs (uhøytidlig lek med hundene:-)
Kl 15.30 Premieutdeling
Aktivitetene vil være bl.a. natursti, rallylydighet, agility, brukstrening, med mer. På plassen vil
det være en liten cafe med salg av kaffe/brus og noe å bite i.
Velkommen alle sammen! :-)

Utstillingskurs
Ønsker du å lære mer om utstilling av hund?
Bardu Hund arrangerer kurs i utstilling i Bardu 10.-11. oktober 2008.
Kurset er beregnet for nybegynnere og tar for seg alt fra regelverk til
hvordan man viser hunden på best mulig måte i ringen.
Pris: Medlemmer kr 300,- Ikke medlemmer kr 500,- Deltagelse uten hund
kr 200,-

Valpekurs
Vi har valpekurs med oppstart 17. september kl 18:00 her på Setermoen.
Kurset er beregnet på valper i alderen 10 uker til og med 7 mnd.
Pris:
500,- for medlemmer
700,- for ikke medlemmer
Observatør 300,Første gangen blir det kun teori, så da lar vi hundene være hjemme. Resterende 6 ganger blir
praksis. Hvor vi har teori og praksis kommer vi tilbake til, men det blir i Setermoen-området.
Instruktører: Emma Nordberg (41462056) og Ann-Kristin Sørgård (97500975)
Påmelding kan gjøres via instruktørene eller på www.barduhund.com

Medlemsbladet

Medlemsbladet er blitt litt utsatt og vil komme ut ca midten av september. Vi trenger fortsatt
annonsører! Har dere tips om sponsorer/annonsører til medlemsbladet, så si i 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 8. september på e-post: ann_krs@hotmail.com

Konkurranse! Bardu Hund logo
Som nevnt i forrige infoblad så har vi en konkurranse nå hvor vi ønsker at dere medlemmer
skal bidra til en ny logo for klubben vår. Det er kommet inn noen forslag, men vi vil ha flere! :)
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 1. september. Styret vil plukke ut de tre beste forslagene hvor det
deretter stemmes fram en vinner på neste medlemsmøte. Vinneren blir premiert!

www.barduhund.com
Bloggen er nå i full gang igjen etter sommerferien! Vi oppfordrer alle til å legge inn
informasjon om sin egen hund. Dersom du/dere ikke vet hvordan det gjøres så send mail og
bilder til Emma på emma.nordberg@telenor.com (eventuelt lever bilder og info pr papir)
Da håper vi alle nyter siste rest av sommeren, det kan enda komme noen varme og fine dager☺
Mvh
Ann-Kristin Sørgård
redaktør, Bardu Hund

