Välkommen till våra seniordagar!
Seniordagarna är skräddarsydda för dig och din vovve.
VAD: Hundaktiviteter & föreläsningar
NÄR: Dagtid 16, 18 och 24 maj.
KOSTNAD: 300 kr inkl. fika, lunch, föreläsningar, instruktörsledda träningar
ANMÄLAN senast 12 maj via webbformulär.
Kanske behöver du och många med dig en extra kick för att komma igång med olika aktiviteter efter
en lång period av coronapandemins alla olika restriktioner och nu när våren och försommaren
knackar på dörren
Vårt mål är att du som senior får möjlighet att knyta nya kontakter och/eller förstärka befintligt social
nätverk. Allt för att kunna berika dej och din vovves vardag.
Vi kommer genomföra tre sammanhängande seniordagar den 16, 18 och 24 maj, och man deltar i
samtliga tre dagar
Detaljerat program kommer ut till dig som deltagare men nedan lite kort hur en dag kan se ut
Första dagen träffas vi tidigt på morronen och deltar i den ordinarie seniorpromenaden medan
eftermiddagen ägnas åt två olika ”provapå” aktiviteter. Den andra dagen samlas vi efter lunch och
genomför en gemensam aktivitetspromenad för att senare få tips på olika aktiviteter och kanske
även någon ”provapå” stund. Den tredje och sista dagen handlar mest om temat ”sund hund” med
extern föreläsare och vi startar tidigt på dagen för att vid 16 tiden avsluta både dagen och
seniordagarna.
Kostnad 300 kr som inkluderar fika, lunch, föredrag mm. Du behöver inte vara medlem i
Ystads Brukshundklubb. Resten av kostnaderna för att arrangera seniordagarna har vi fått
generöst ekonomiskt stöd från Sparbanken Skåne till.
Har du frågor? Mejla eller ring Börje på 0735 42 52 27 eller mejla kassor@ystadsbrukshundklubb.se
Senast 12 maj vill vi ha din anmälan. Du lämnar din intresseanmälan via länk till
digitalt anmälningsformulär.
Vi återkopplar till samtliga som anmält sig snarast efter detta datum.
Ystads Brukshundklubb
Börje Nilsson, Karin Cebrenius och Viktoria Lundh

