Infoblad for Bardu Hund Nr 3 – september 2009
Hei alle hundevenner!
Håper at alle våre medlemmer på to og fire bein har hatt en aktiv og trivelig sommer og
at alle er klare for en aktiv høstsesong. Bardu Hund vokser, vi er nå over 200 medlemmer
og 137 hunder fordelt på 35 raser + ulike spennende blandingsraser! Velkommen til alle
våre nye medlemmer! Vi håper at vi møtes ofte på de mange ulike treningene og
kursene utover høsten. Følg med på bloggen vår, den oppdateres jevnlig. Og vi møtes
selvfølgelig i løpet av medlemshelgen vår 12. og 13. September!

Hilsen Ranko og Elin

Faste spalter:
Hundetrening
Mandag 18:00-19:00 Hverdagslydighet for alle aldre, størrelser og raser. Denne høsten vil vi sende
ut sms for å informere om hverdagslydighet og brukstrening, f.eks. endring av treningsplass osv.. Det
vil også sendes ut sms ved treninger utenom de faste treningene, slik at alle får sjansen til å være
med på dem også. De som er interessert i å få varslinger kan gi tilbakemelding til Per Eirik Kristiansen
(41411527)

Tirsdag 18:00-20:00 Agilitytrening
for alle aldre, størrelser og raser på treningsbanen.
Onsdag 17:30-18:00 Utstillingstrening
for alle aldre, størrelser og raser, sted: Ved forsvarsmuseumet/
helikopterplassen

Onsdag 18:00-22:00 Bruks/skogstrening
for alle aldre, størrelser og raser (kjører frem til at snøen legger seg) SMS varsling.
Torsdag 18:00 Konkurranselydighet:
Har du lyst til å trene konkurranselydighet så er det mulig å melde seg på en
SMS-gruppe. Ta kontakt med Stian Hansen (97655520) eller Emma Nordberg
(41462056) for mer info eller for å stå på listen.

Utstillinger i nærområdet

5. og 6. september i Ballangen

Husk også det nærmer seg påmeldingsfrist for oktober utstillingene i Tromsø:-)

Etterlysning – Barn og Hund
Bardu Hund ønsker å starte opp med en egen «Barn
og hund gruppe». Vi etterlyser derfor barn/ungdom
og voksne som kan tenke seg å være med på å starte
opp en slik aktivitet. Har du lyst og tid, en til to
ganger pr. mnd. så ta kontakt med Elin på tlf. 977 81
873.
Vi kommer tilbake til saken på medlemshelgen.
Håper å starte opp allerede i høst, dette kan lett bli
veldig gøy!

Diverse fra styret – 13. sept: Medlemsdag!!
Medlemshelgen består av seminaret ”Forstå din hund” på
lørdag og medlemsdag på Steiland på søndag.
Søndag 13. er det medlemsmøte fra kl.11.00 – 1200.
Etterpå blir det lek og moro på treningsbanen vår, natursti,
uhøytidelige konkurranser både for hunder og eiere fram
til ca. kl. 16.00. Salg av kaffe og kaker vil det også være.
Denne dagen har du en unik mulighet til å bli kjent med
klubben vår.
Minner også om: Åpen Post
Det oppfordres til at folk sender inn ønsker om saker til behandling. Disse kan sendes når som helst
til leder Elin Uhre på elinuhre@start.no
Foredrag/Heldagseminar
Foredrag: Heldags seminar med foredrag med kjente Runar Næss
(ekspert på hund og ulv) og Tess Erngren (hundpsykolog) lørdag 12.
september. Påmelding via Web.
Søndag 13 sept vil det være mulig å booke Tess for utredning
/konsultasjon hvis man har problemer av diverse av diverse slag, samt
mulighet for å besøke de sosialiserte ulvene.
Kurs
Valpekurs: Bardu Hund kjører valpekurs med oppstart 9. sept kl 18:00.
Instruktører Emma Nordberg og Stian Hansen
Utstillingskurs: Bardu Hund arrangerer kurs i utstilling i Bardu 14-15 september.
Instruktører er Bengt Eggen, Tove Egenheim og Kristin Olsen.
Unghundskurs: Oppstart 28 okt. Hver onsdag fra 28 okt 9 desember.
Instruktører er Emma Nordberg og Stian Hansen.
30 oktober: Foredrag 100% positiv hverdagslydighet: Arne Aarrestad (Siddis hundeskole) Mer
informasjon kommer.
31 okt -1 nov: 100% positiv hverdagslydighet: Kun for instruktører/treningsansvarlige i Bardu Hund

Diverse:
Ny Viltchampion!
Flinke Fanny, Guri Malla’s Coco Chanel, er blitt Norsk Viltsporchampion! Ikke nok med det, hun ble

også helgens beste hund totalt. Den stolte eier er
naturligvis Emma Lisa Karolina Nordberg.
Vi gratulerer!!

Ny Utstillingshampion!
Dan-L's All About Queen of Eisbear, bedre kjent for oss som Neema
er blitt Norsk utstillingschampion i Bodø den 20.juni. I tilegg så ble
hun også BIR og BIG. Den dyktige handler og eier er Kristin Olsen.
Vi 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?
Ta kontakt med Emma Nordberg (mob: 41462056 eller mail
emma.nordberg@telenor.com)
Veterinærsenteret melder om:
VETERINÆRSENTERET - DYREKLINIKK
På grunn av stor pasientpågang og mange nye kunder fra omlandet
oppgraderer dyreklinikken og filialen i Bardu sine lokaler. Dyreklinikken i
Bardu er flyttet fra Fogd Holmboesgate 35 til nr. 37, og ligger fortsatt midt i
sentrum av Setermoen. De store, lyse lokalene har tre behandlingsrom og
oppstallingsmulighet for pasienter i samband med behandling. I tilegg til
møterom, eget fôr-rom og et trivelig venterom, er det en stor butikkdel med
alt av utstyr til hund, katt og gnager.
Veterinærsenterets 5 veterinærer og våre tre
assistenter ønsker gamle og nye kunder velkomne!
ÅPNINGSTIDER: fra 1 oktober utvides åpningstidene i Bardu med
kveldsåpent mandag til torsdag 14-17.00
AKUTTHJELP: vakt døgnet runt alle dager tel. 77 17 14 45
TIMEBESTILLING: Hverdager 8-9.30 tel 77 17 14 45

Hills: 20% rabatt til BARDU HUND medlemmer, og i tilegg kommer gode
rabatter i form av lojalitetskort i en kampanjeperiode.
Specific: 25 % rabatt på alt hundefòr i form av lojalitetskort.

Ha en strålende høst!:-)
Med vennlig hilsen Tone Kristiansen

