Informationsblad från Nedansiljans Brukshundklubb
Styrelsen vill framföra sitt
varmaste tack för 2017 och
önska er alla riktigt
God Jul & Gott Nytt År!!

Årets hund

Nu är det dags att skicka in resultat för tävlan om
”Årets Hund” som delas ut i olika kategorier! För
att delta skickar du in ALLA dina officiella resultat, datum,
gren, resultat + ev ”pris” ex 2:a pris i lydnad. Hundens
registrerade namn samt registreringsPoängjakten
nummer via mail till:
carolin.from@hotmail.com
Snart är det dags att sammanställa Era intjänande ideella
senast 1/1 2018
timmar i årets Poängjakt !!!
Kom ihåg att det delas ut tre
Fram till 2017-12-31 kan du räkna jobbade timmar, så än
priser per kategori, så skicka in
finns chansen att städa eller skotta snö på klubben…
alla era resultat för 2017 vettja!!
Statuterna hittar du på hemsidan.
Vidare kommer vi att höra av oss till er som deltar och

Kallelse till årsmöte
Lördag 17 februari 2018
På Moskogen i Leksand kl. 18.00
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
(handlingar kommer att finnas på
hemsidan)
Prisutdelningar
Middag: Klubben bjuder på varmrätt
och måltidsdryck.
Anmälan till:
nedansiljans_bk@hotmail.com
senast
7 februari, uppge namn och ev.
specialkost.

Ridhusträning i Leksand för alla
Nu har vi bokat 6 nya tillfällen!
Följande datum kl. 09.30-11.00;
6/1, 13/1, 27/1, 3/2, 24/2, 3/3
Betala in 200:- till bankgiro eller swish
(se hemsidan)
Märk med: ridhus v. 1-9

höra vad ni vill ha för belöning av det som kommer att
erbjudas.
Nivåer/summor för detta kommer att bestämmas utefter
antalet som lämnas in.
Tidkorten i pärmen på klubben kommer vi att hämta in
direkt efter nyår.
Du som vill maila in en sammanställning över dina
timmar/arbetsuppgift gör det senast 1/1 2018 till följande
e-post: nedansiljans_bk@hotmail.com
Stort tack för Ditt engagemang!
Hälsningar Styrelsen

Valberedningsarbete
Vi i valberedningen vill ha hjälp utav er medlemmar med
att få förslag på personer till styrelsen i Nedansiljans BK.
Ring eller maila till:
Kricko Stenhols, sammankallande
0247-502 46, 070-55 77 951 eller kricko@siljanhofs.se
Tina Back
070-618 63 60 eller tina.back@rattviksror.se
Maria Hurtig-Sparr
070-839 00 29 eller moje42@hotmail.com
Tack för hjälpen!

