Medlemsmötet
Tisdagen den 9:e April

Tack alla som närvarade och aktivt bidrog till diskussionerna
under kvällen. Nu har vi tagit ett första steg och här nedan
ser du de kännetecken för vår klubb som vi tillsammans
kom fram till och ska jobba för. På medlemsmöten framöver
kommer vi att fortsätta fördjupa oss i dessa olika
kännetecken. Hoppas du vill vara med på resan!
(protkollet från medlemsmötet är hos justerarna och kommer med nästa nyhetsbrev)

* En öppen och välkommnande klubb
* Hit kan jag vända mig för att få hjälp och råd
* En mötesplats - för alla
* Jag pratar positivt om klubben
* Bemötande är grunden

FIXARDAG
Blir lördagen den 25:e maj. Tillsammans fixar
vi för att underhålla vårt fina träningsområde
och klubbstuga. Boka in dagen i din kalender så
kommer praktiskt info när det närmar sig

SPÅRMARKER
Klubben är i behov av spårmarker då vi är
många som är i gång med spårträning samt till
våra tävlingar.
Känner du någon som känner någon...?
Kör du på vägen till jobbet förbi lämpliga
marker?
Underlaget kan vara allt från ängsmark, hagar,
betesmarker, skog, ja egentligen finns det ingen
begränsning. Grus och asfalt är dock inte
optimalt. Storleken på området kan variera då vi
lägger olika långa spår, så därför tar vi hellre
förutsättningslöst mot förslag. Har du förslag
eller funderingar så kontakta
ledamot5@ystadsbrukshundklubb.se

NOSEWORK
Vi vill gärna veta om det finns intresse för att gå
helggkurs i Nosework. Gäller både för nybörjare
och ni som redan är i gång med att träna.
Maila intresset så ser vi vad vi kan göra.
ordforande@ystadsbrukshundklubb.se

KURSER
Någon föreläsare/ämne du skulle vilja lyssna på?
Workshop som skulle vara intressant?
Hör av dig till vår utbildningsgrupp med
önskemål och tankar så tittar vi på
möjligheterna till det under året.
kurser@ystadsbrukshundklubb.se

Till våra instruktörer och andra duktiga https://
europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/
eu-citizen/index_sv.htmmedlemmar som skulle
kunna tänka sig dela med sig av sina kunskaper,
kontakta Ebbe om du har planer för våren,
sommaren eller hösten gällande att hålla kurs.
Kanske funderar du på någon temakurs,
kvällskurs, endagskurs. Alla förslag och ideer
tas tacksamt emot.

