VOM DOG RUN
Søndag 12 juni så er det mulig å være med på Nord-Norges første VOM
DOG RUN! :-) Bardu Hund er medarrangør og vi legger opp til en koselig dag
for både to- og firbeinte :-) For mer info, se www.dogrun.no
Bli med da vel! :-)

Ordinær Blodsporsprøve
Bardu Hund arrangerer ordinær blodsporprøve lørdag 25. juni 2016.
Prøven vil foregå i Bekkebotn i Salangen, der har vi leid en gammel skole som er
møteplass og det vil være mulighet å kjøpe kaffe m.m :-)
Påmelding med skjema fra NKK - link:
http://web2.nkk.no/filestore/Jakt_og_bruks/Pameldingsskjematilprve.pdf
Påmelding sendes til:
Siv Heidi Rognmo
Gudalsveien 9
9350 Sjøvegan
eller gjerne pr. mail:
sihei@gudalen.com
Påmeldingsfrist: 03 juni 2016.
Påmeldingsavgift kr 400,- pr ekvipasje
betales til konto: 4776 16 09579.
Begrenset påmelding, alle som har
meldt på innen fristen er med i
trekningen om å få delta.
Plasseringspremiering for nr. 1, 2 og 3 i konkurransen.
Det deles ut Championatrosett for de ekvipasjer som oppnår dette på prøvedagen.
Det blir mulighet å kjøpe 1 premierosetter og Hederspris.
Prøven arrangeres etter NKK's regelverk for blod- og fersksporprøver, regelverk
finnes på NKK.no
Dommere:
Halvor Berntsen
Halle Fossbakk
Kjell Hoel
Lurer du på noe?
Kontakt:
Siv Heidi Rognmo
Tel. 91171653 mail: sihei@gudalen.com
Emma Nordberg Mob. 41462056
mail: emma@dogdiggers.com

RALLYLYDIGHET!
Helgen 13-14 august så arrangerer Bardu Hund rallylydighetsstevne for alle klasser!
Vi satser på et hyggelig stevne med mange flotte ekvipasjer i ringen :-)
Vet du ikke hva rally er eller har du enda ikke kommet deg i gang med treninga? På
tirsdager er det fellestrening hvor tema er lydighet og rallylydighet. Her er det
mulighet for alle til å møte opp så hjelper vi dere i gang :-) Det blir også arrangert
treningssamling i rally før sommerferien – følg med på facebook for dato! :-)

FELLESTURER!
Vi er i gang med fellesturene igjen og sist onsdag så gikk turen til vakre Brudesløret
og i går gikk vi til Orta:-) Forhåpentligvis så får vi mange fine turer fremover. Bardu
har jo en fantastisk flott natur, så la oss nyte den sammen! :-)
Fellesturene annonseres sånn plutselig på facebookgruppa vår :-) Alle er velkommen
til å være med – både liten som stor! :-)

På toppen av orta i strålende vær! :-)

FELLESTRENING
Siden det nå er sommer og sol så er fellestreningene flyttet ut til banen vår :-)
Treningsbanen er inngjerdet og er åpen til fri bruk for alle medlemmer. Denne finner
du på haugen ovenfor Steiland (Bardu jeger og fisk). For å komme dit så svinger du
av E6 ved skolen, kjører over Spongabrua og svinger til høyre. Kjør forbi innkjørsel til
søppelfyllinga (denne er på venstre side) og fortsett en liten bit til. På høyre side så
har du (rett emot søppelfyllinga) en parkeringsplass ved elven. Snett opp til høyre så
går det en vei opp bakken, og oppe på bakken så finner du treningsbanen vår.

FAMILIEMEDLEMSKAP
Som dere vet så er Bardu Hund nå medlem av NKK,
og for å bli medlem i klubben så melder man seg inn
via Min Side hos NKK. Hvis det er flere i familien som
ønsker å bli medlem i klubben så koster dette 100 kr pr
person, og dette må meldes inn via vår sekretær
Ragnvald Tollefsen, mail rto@ragnvalds.net. Send han
en epost, så ordner han slik at familiemedlemmet blir
lagt inn. Når familiemedlemmet er blitt lagt inn, så vil
dette komme opp som Medlemskrav på Min Side hos
den som er hovedmedlem og betales så på vanlig
måte herfra.

AVSLUTTEDE KURS
Valpekurs
Etter 8 kvelder med flinke valpekursdeltagere så er vårens valpekurs over. Bestandig litt
vedmodig da det er så hyggelig å følge de flinke valpene med eiere :-) Her er noen få bilder fra
kursets dyktige deltagere:

Ronja, Daniel og Ace:

Harald og Frøya:

Njål, Frida og Volt:

Berit og Sisko:

Trine og Bruna:

Camilla, Andreas og Nala:

Det er foreløpig ikke planlagt noe mer valpekurs før eventuelt til høsten.

Agilitykurs
Helga 16-17 april så var det agilitykurs med flinke Tonje Sollied Johansen som instruktør :-) Alle
ekvipasjer var supermotivert etter kurset. Utrulig artig å se slik utvikling på både helt nybegynner
hunder og de som er litt mer viderekommen :-) Tusen takk til en veldig inspirerende Tonje! :-)

Introkurs i hverdagsmassasje
Mandag 18 april så hadde flinke Anne Marie Vesterhus et introkurs i hverdagsmassasje.
Det var 6 ekvipasjer som fikk en innføring i enkel massasje på hund. Veldig hyggelig kveld :-)

KUN FÅ SEKKER MED TØRKERULL IGJEN!
For å tjene litt ekstra penger til klubben (siden vi nå har fått treningshall :-)) så er det bestemt at vi
skal selge sekker med toalettpapir og tørkerull. Nå har vi kun noen få tørkerull pakker igjen. Vi
henter fra Salgssentralen, merket er Katrin Plus og utsalgsprisen er kroner 400,- for en sekk med
32 ruller. Ta kontakt med Emma Nordberg 41462056 dersom du vil ha:-)

