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FORSHAGA BK 2017
Kontaktuppgifter till styrelsen:
Ordförande

Anders Ljungsten
anders@ljungsten.com

0705-15 62 63

Vice ordförande Anneli Bergström
annelibergstrom@telia.com

0702-25 36 59

Sekreterare

Victoria Odheim Gustafsson
vicki.odheim@gmail.com

0705-53 23 21

Kassör

Annika Jarl Ljungsten
annika.jarl@ljungsten.com
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FORSHAGA
BRUKSHUNDKLUBB
Hallå Gott Folk!
Efter en ganska trist vinter är nu äntligen våren här och säsongen har
startat. Att döma av hur mycket folk som kan ses träna på klubben så
känns det som en rivstart. Flera ekipage har redan varit ute och tävlat i
olika grenar. Flera med fina resultat. Detta blir spännande!
Klubben har inlett ett samarbete med Hundliv i Forshaga, som är en
grupp hundägare som träffas för promenader och umgänge med sina
hundar. Samling vid Systembolagets parkering måndagar kl 18. Alla är
välkomna. Att på detta sätt komma närmare varandra och därigenom nå
hundägare som normalt inte tar sig ut till vår klubb känns utmanande
och jag kan avslöja att det är väldigt trevligt. Ju fler möjligheter det
finns att på olika sätt göra saker med våra hundar, desto bättre.
Som vanligt har vi behov av att människor engagerar sig på olika sätt för
att allt skall fungera optimalt. Om du har en stund över eller känner att
det är något särskilt du kan hjälpa till med så hör gärna av dej.
Missa inte medlemsmötet den 8 juni kl 18.30 där vi än en gång har
förmånen att få lyssna till en högintressant föreläsning om vikten av bra
utfodring för våra hundar.
Ha de gött!
Anders Ljungsten

0703-62 03 28

Ordförande

FORSHAGA BRUKSHUNDKLUBB
kallar
till

Medlemsmöte
Torsdag den 8 juni kl 18.30

Aktuell information
Håll Dej uppdaterad om vad som händer på klubben genom att ha
koll på ”Kalendern” som finns på klubbens hemsida med adress;

www.forshagabk.se
Forshaga BK har också en Facebook-sida som innehåller aktuell
information och nyheter.
________________________________________________

Swish

Dagordning: Sedvanliga mötespunkter samt kvarstående
punkter från Årsmötet: Val av valberedning.

Nu kan klubben ta emot betalningar via swish.

Nr 1234 197 091

Avgift 2 kr per överföring.

Vi startar medlemsmötet med en föreläsning om foder för
aktiva hundar av Jonas från Royal Canin.

Mina Sidor
Klubben bjuder på fika!

Välkommen!
Våra sponsorer:

För att få medlemsutskick via e-post behöver du se till att Din
aktuella e-postadress finns i medlemsregistret. Logga in på Mina
Sidor. Där kan Du ändra kontaktuppgifter, skriva ut
medlemsbevis m m.
_______________________________________________

Vad händer på klubben?
Måndagar kl 18. Hundpromenader i Forshaga. Samling vid
Systembolagets parkering.
Tisdagar: IPO-träning och Rallylydnadsträning
13 maj – Lägre-/Högrespår
3-5 juni
IPO-läger och uppvisning på Festliga Forshaga
6 juni – IPO-prov
7-8 juli – försäljning på Forshaga-marknadsdagar
Mer info på klubbens hemsida och Facebook-sida.

