Bardu Hund
Medlemsinformasjon høsten 2021

Trening/treningsbanen
Nye lysarmaturer på plass så om det er noen som vil trene utover kveldene så er det i år fult mulig😊
Det pågår for tiden faste rallytreninger på mandager fra klokken 18-19. Trivelsagentene rulleres i første
omgang mellom Hilde, Tone, Emma, Gry og Per-Eirik. Om det er flere som kan tenke seg å være
trivselsagent så hiv dere med. Jo flere jo bedre! Uken har jo også flere dager som om det er medlemmer som
har lyst til å invitere til annen type trening så gjør mer enn gjerne det.

Rally;
- Ansvar innebærer å sette opp en bane eller momenter/tema å trene på
- Alle hjelper alle
- Det legges ut en egen tråd for hver uke hvor de som vil være med melder seg
på
- Alle er hjertelig velkomne

Innendørs trening
Klubben vil også denne vinteren leie lokale i Bardu Senter. Lokalet leies etter planen fra 1. oktober. Det vil
være samme føringer som i fjor. Medlemmer kan benytte seg av treningslokalet gjennom fastavtale på 350
kr i måneden. Det vil åpnes for fellestreninger for klubbens medlemmer, med mulig antall begrensing - pris
vil være 50,- kr pr pers. Det forutsetter at noen melder seg til å være trivselsagent, det vil si ansvarlig for å
låse opp, minne om betaling og lage kos😊
Dersom noen ønsker fastavtale og eller være trivselsagent så send på mail til post@barduhund.com
Uoffisielt rally konkurranse 23.10
Som «kick of» for innendørs trening så blir det uoffisiell rally konkurranse for medlemmer.
Ettersom lokalene ikke er så store så vil banen være mindre enn en normal bane. Så nå håper vi at alle helt
nye, litt nye og gamle travere kaster seg utpå og bruker dette som en gylden anledning til å få
konkurranselikt trening og kanskje noen sommerfugler i magen😊 Det er ikke farlig, det er for å ha det
morsomt sammen og for å få inspirasjon til hva man bør trene på utover vinteren.
Dommer for dagen den ekte og trivelige rally dommer Roger Fredriksen😊

Er det noen som vil hjelpe til, for eksempel koke litt kaffe/pølser, være ringsekretær, tidtaker så gi ta
kontakt med Hilde eller Tone.
Påmelding sendes til post@barduhund.com
Klasser
Rekrutt (se reglene her http://www.rally-lydighet.com/wp-content/uploads/2018/07/Rekruttregelverk260718.pdf)
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Elite
Dato 23.10
Pris pr ekvipasje er 100,- vipps 81332
Oppmøtetidspunkt og startnummer vil bli sendt ut til de påmeldte noen dager før.
Kurs 2021
Så langt er det kjørt valpe og unghunds-kurs både i vår og nå i høst. Det er også kjørt et nybegynnerkurs i
rallylydighet før sommeren.
Klubben ser gjerne at det arrangeres flere kurs og dersom det er noen som kan påta seg oppgaven med å
koordinere kurs så si i fra, enten til noen i styret eller for eksempel ved å sende en mail til klubben.

Avholdte prøver 2021
Blodspor
Helgen 19-20 juni så arrangerte Bardu Hund dobbel ordinær
blodsporsprøve i Bekkebotn. Det var 11 ekvipasjer påmeldt, 4 i AK og 7 i EK.
Av dommere så hadde vi Ståle Bakkemo (også NKK representant), Sindre
Myrland og Svein-Erling Jakobsen. Mer om prøvehelgen finner du her

Rallylydighet
Helgen 14-15 august så arrangerte Bardu Hund dobbel Rallylydighetsprøve. Vi
hadde fult hus begge dager med 60 ekvipasjer pr dag - så dommer Hege Fredriksen
hadde nok å gjøre! Tusen takk til alle som hjalp til og sørget for en veldig trivelig
helg! Mer om rally helgen kan man lese her
Samme helgen var kåret vi også regionmester Troms og Finnmark. Mer om dette
kan sees her

Planlagte Konkurranser 2022
Klubben vil søke om å avholde prøver følgende helger i 2022;

Rallylydighet
Blodspor

27-28 august
03-04 september

Dersom noen ønsker å bidra med planlegging eller selve helgen så ta kontakt med Emma
Nordberg/blodspor eller Tone Kristiansen/Rally.

Grasrotandelen
Ellers minner vi om at Bardu Hundene blir veldig glad hvis du registrerer oss som mottaker
av Grasrotandelen 🙂 Det gjør du enkelt ved å sende SMS ‘Grasrotandelen 992461622’ til 2020 (tjenesten
er gratis)

