Hej Medlemmar!

December 2012

Vilken vinterdag vi haft idag och en vacker 1:a advent med lite snö och några minusgrader. Jag gillar
det där med vinter, snö, soliga dagar och några få minusgrader. Det är så skönt att ge sig ut på en
skogspromenad med sin fyrbenta Vän. Ja, min Vän gillar det där med snö också. Han rullar runt så
fort det bara kommer lite snö på marken precis som en häst – sen blir han så busig också. Passa på
och njut ni också med era Vänner.
Jaha, nu är nästan 2012 avverkat på klubben. Lite aktiviteter finns det fortfarande kvar vad gäller
egen och individuell träning i alla fall. Det börjar packas ihop nu för vinterförvaring av tränings- och
tävlingsredskap och allt blir mer stilla på klubben.
Ska jag summera året så har det egentligen hänt en hel del. Vi har haft två medlemsmöten som jag
själv tycker har varit bra och som visat ett större intresse i år än t.ex. förra året. Det har kommit en
hel del medlemmar till båda mötena som också framfört sina synpunkter. Klubbstugan har
storstädats och det har köpts in nya gardiner. Hasse V har informerat om Räddningshundar och också
tagit tag i den delen under året. Han har skaffat sig mer kunskaper och varit iväg på olika
möten/utbildningar och fått sån information att det nu är lönt att ta upp detta igen på hemmaplan.
Han har via hemsidan frågat om intresse för det. Hur det intresset har visat sig vet jag inte i
dagsläget.

Åsa Thyrén Lind kommer att gå en instruktörsutbildning och vi har också under året fått tillgång till
”gamla” instruktörer som varit borta några år, men som under året arbetat som instruktör och åter
igen hållit kurser. Det är tacknämligt!
Vad det gäller torsdagsträningen så tycker jag att det lyft klubben med en mer organiserad, om än fri,
träning. Dessutom är det ju många medlemmar som deltar. Jättekul!
Emma och Emma har också under året hjälpt till med att märka upp den vandringsled som klubben
ska ansvara över för att ha rätt till föreningsbidraget. Olle och Kent har fixat med vår belysning på
appellplanen. Och de två sistnämnda är inte ens medlemmar i klubben! Suveränt!
Lasse Danielsson har varit och förkovrat sig på Valhall på ett, vad jag tror, bra föreningsmöte.
Innehållet på dagordningen verkade bra och intressant. Tyvärr hade jag själv förhinder att delta den
dagen.
Och sen är det ju alla sektorer som gjort ett jättebra arbete under året. Tack alla ni för det arbete ni
lagt ner! Det går inte att namnge alla personer som på något sätt hjälpt till med det arbete som
måste utföras för att klubben ska leva vidare och utvecklas till det bättre. Hjälps vi alla åt, stort som
smått, så blir det inte betungande för någon.
Än en gång vill jag tacka alla som på något sätt hjälpt till på klubben under det gångna året och önska
er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år och hoppas på ett bra hund- och klubbår 2013. Det gäller
bara att kunna se och ta tillvara på alla möjligheter som finns runt oss. Och möjligheter har vi med
goda förutsättningar på Hultsfreds Brukshundsklubb.
God Jul och Gott Nytt År alla!
Katarina – ordförande

Och så en liten påminnelse till alla sektorer…… Nu är det dags att börja
fila på verksamhetsberättelsen för 2012 och verksamhetsplanen för 2013. Den ska vara inskickad till
sekreteraren senast den 20 januari. Börja med den i tid innan julstöket och alla helger som kommer
därefter.

