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Informationsblad från Nedansiljans Brukshundklubb

Ridhusträning i vinter!
Vi kommer att hyra ridhuset av Rättviks ridklubb 15 tillfällen i vinter. Datum kommer inom kort....
då dom har en del egna träningar som ännu inte är uppbokade. Det blir blandat lördagar eller
söndagar, på dagtid. Med början senare delen i november.
Vi hyr 3 timmar och delar upp det mellan rally-lydnad-agility. Man kan naturligtvis vara där hela
tiden om man vill det.
* Viktigt är att vi visar hänsyn till varandra å särskilt då till den grenen som har "sin tid". Alla hjälper
till med material som används och då framförallt rally och agility.
Vi kommer att kunna lämna material kvar i ridhuset.
Korten kostar 300kr, sättes in på bg. 835-0621 Skriv Rrk + ditt namn på betalningen. Maila kassören
om du glömmer det.. ;)
Blir det stort intresse kan vi ev. öka på tiden till 4 timmar om det behövs.

Slutspurt i poängjakten!
Nu är det dax att räkna ihop era poäng och skicka till nedansiljans_bk@hotmail.com
Ange även ditt val av bonus.
Nyhet är att ni kan välja ridhusträning som bonus i 25-poängsnivån
25 p. = Bussresa till Stockholm Stora hundmässan den 12 december eller..
= Ridhusträningskort vintern 15/16 eller...
= Hundartiklar i 25 p. nivå
20 p. = Hundartiklar i 20p. nivå
10 p. = Hundartiklar i 10p. nivå.
* För er som väljer bussresan är det bra med ett andrahandsval om det blir för få som vill åka. Det
kanske kan bli en annan lösning med samåkning eller dylikt. Men det får vi ta med berörda när vi vet
mer.
*Kom ihåg att ni kan samla poäng tillsammans med familjemedlemmar.
*Hundartiklarna väljer ni själva ut hos Lars Hall Quality Q9 i Gimsbärke, som har massor med
underbara måstehasaker... ;)
Svar på frågor å hjälp med uträkning fås av oss i styrelsen.... å än finns chans att samla poäng...på
utställningen helgen 14-15 Nov...å som veckoansvarig på anläggningen...där finns massor att göra !!

Ett nytt nummer av klubbtidningen Gläfset kommer ut i december
maila material till ninach@live.se

