Infoblad for Bardu Hunds medlemmer, nr 3 - oktober 2008
Hei medlemmer 
Forhåpentligvis har dere ikke regnet bort, men levd etter ordtaket ”Det finnes ikke
dårlig vær, bare dårlige klær…” ;)! Treningene i klubben har nå startet opp for fullt og
her får dere en oversikt over hva som skjer den nærmeste måneden og litt videre!

Faste spalter:
Hundetrening (holdes på Steiland med instruktører dersom annet ikke er oppgitt)
Bruks: kl 10:00 hver søndag ved Aborrvannet før glattkjøringsbanen.
Utstilling: kl 17:30 hver tirsdag ved helikopterplassen på Artillerisletta. Vi holder på fram til
utstillingen i Tromsø i midten av oktober.
Agility: trening hver tirsdag fra 18-19 med instruktør og torsdag fra 19-21 uten instruktør.
Hverdagslydighet: hver mandag: 18-18:30 - miniatyrhunder. 18:30-19 - større hunder.
Konkurranselydighet: hver torsdag kl 18-19.
Rallylydighet: utsatt på ubestemt tid.

Utstillinger i nærområdet
 18.10.2008 Tromsø Hundeklubb, utstilling, lydighet, agility i Tromsø.
 18.-19.10 2008 Norsk Kennel Klubb, utstilling, lydighet, agility i Tromsø.
For mer informasjon om disse utstillingene se www.nkk.no (aktiviteter/aktiviteter med
hund)

Fra styret
Utdrag av referatet fra medlemsmøtet på Steiland 14. September, 25 medl til stede.
Sak 1 Logo
Det er framlagt 2 logoer som medlemmene kunne stemme på
Logo 1 (gammel logo) gikk av med ”seier” og fikk 18 stemmer.
Logo 2 (ny logo) fikk 8 stemmer.
Logoen som er valgt vil ha en rund ring rundt seg, og det vil stå 2008
under hunden.
Sak 2 Klubbdresser
Det er besluttet at Bardu Hund skal kjøpe inn klubbdresser fra Villmark, merke North
Ice. Dette er et sett med klær bestående av t-skjorte, treningsdress og ytterdress.
Finnes i fargene rød, svart og blå, og medlemmene kan selv velge hvilken farge de ønsker.
Pris er 1195,- + trykk. Snakk med Bengt Eggen for bestilling av dresser.
Sak 3 Eventuelt
- Info fra julebordskommite’en: Det blir julebord 6. desember i Nedre Bardu.
- Info fra brukshundsgruppa: Det blir holdt førstehjelpskurs på hund den 9. oktober.
- Medlemsblad: Alle medlemmer på møtet er enig i at sendes ut på mail til de som har dette
pga forholdsvis store kostnader med å få trykket og sendt ut medlemsbladet.

Kontaktinformasjon aktivitetsgruppene





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

Dersom noen føler for å hjelpe til i gruppene så ta kontakt med en av de ansvarlige for hver gruppe!
Vi trenger hele tiden folk som kan bidra til at klubben vår er aktiv!

Diverse:
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,-

Temakveld: Førstehjelp!
Bruksgruppa inviterer til temakveld 9. oktober angående førstehjelp på hund i
samarbeid med Veterinærsenteret i Salangen. Ingen påmelding, foredraget er
gratis.
Sted: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Bardu. 9. oktober kl 19:00.
En vet aldri når uhellet er ute for våre firbente venner, så dette er verdt å få
med seg.

Miniatyrhundgruppe
Det har vært etterspurt å starte en gruppe for våre medlemmer med miniatyrhunder (dsv
under 35 cm i mankehøyde). I første omgang vil vi da starte med todelt trening på mandager
(hverdagslydighet) der småhundene får trene først og så slipper de større hundene til etterpå.
Har du noen spørsmål til dette ta kontakt med en av oss i lydighetsgruppe!

Ut på tur!
Utstillingsgruppa inviterer alle medlemmene til tur med hundene søndag 12. oktober kl 12.
Oppmøte ved kommunehuset. Ta med kaffe og niste. Alle er velkomne, voksne og barn!

www.barduhund.com
Vi oppfordrer fortsatt alle medlemmer 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 ønskes dere alle en trivelig høst videre, fram med ullundertøyet
og nyt høstværet

