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SBK fyller 100 år – NBK firar med KM och fest 11 augusti!
Svenska Brukshundklubben fyllde 100 år 30 maj. Vi i styrelsen har valt att senarelägga NBK:s
festligheter lite för att kunna fira ordentligt! Vi passar på att hålla vårt KM samtidigt,
information om hur upplägget ser ut finns i bifogat dokument samt på hemsidan.
Vi hoppas att så många som möjligt av klubbens medlemmar kan komma och ha en toppenrolig
dag tillsammans!

Poängjakten – Hjälp till som funktionär
Satsningen på större planer och parkeringar är investeringar som kostar en del pengar. Därför
har klubben tagit på sig föreningsjobb som ger bra tillskott till klubbkassan!
På Dalhalla vi i full gång – efter avslutat pass kan man som vanligt se konserten och får något att
äta. Utöver det har vi den 18 augusti ett stort åtagande på Clas Ohl sons 100 års-jubileum i
Tällberg som vi kommer att behöva många frivilliga till!
Mer info om jobben och hur du anmäler intresse för att hjälpa till finns på vår hemsida under
en flik som heter ”Föreningsjobb”. Vi hoppas att det är många som vill dra sitt strå till stacken!
Kom ihåg att räkna alla timmar du jobbar ideellt för NBK! De blir poäng som belönas varje år.

Är du ung och gillar hundaktiviteter?
Då ska du komma till klubben på tisdagar när Siljans hundungdom har sina träffar! Bli medlem
där och häng med! Mer info finns på deras facebooksida och på NBK:s hemsida.

Medlemsmöte!
10 september 19.00 har vi medlemsmöte i klubbstugan. Ta chansen att göra din röst hörd, NBK
finns till för medlemmarna! Klubben bjuder på fika. Välkomna!

15 maj kl. 19.00 Välkommen!! Vi bjuder på fika!!
Måndagsträningar
Måndagsträningarna har nu sommaruppehåll, men startar igen 6 augusti, samma tid som
vanligt, 18-20. Välkomna!

Tävlingar 2018
8/9 Spårtävling lägre klass
29/9 Spårtävling apellklass
1/12 Lydnadstävling inomhus

19/8 Inoff utställning
10/11 Officiell utställning

1+2/9 Agility tävlingar

26/8 Rallylydnad Mästare + Avancerad

