Hej Medlemmar!

Augusti 2012

Hoppas att ni och era fyrfotade vänner har haft en skön och avkopplande sommar, trots att
sommaren inte vädermässigt kanske har varit den bästa, men vad gör det. Nu är nästan sommaren
avklarad och det går mot höst igen. Jag kan tycka att det är lite skönt med hösten. Jag kan krypa in
och tända ljus och dessutom så blir det ju kväll nu. Ja, faktiskt redan kl. 20.00 som är det nu.
I och med att det har varit sommar så har det varit lågsäsong på klubben. Det har inte varit någon
större aktivitet, men onsdagsträningen rullar på och det är ett gäng som träffas kontinuerligt. Vad jag
förstår är det likadant inom agilityn att några träffas utan att det är kurs och tränar och hjälper
varandra.
Kurserna har börjat starta igen och till denna höst verkar det som om väldigt många har skaffat valp.
Kul! Det är 20 st valpar med mattar och hussar som ska gå kurs på klubben. Dessa 20 valpar är
uppdelade i två grupper med olika instruktörer. En kurs har kört igång och en hoppas jag är i
startgroparna. Det är sug efter kursen! Tyvärr har utbildningssektorn haft svårt att få instruktörer
som vill hjälpa till i höst, så förutom valpkurserna så är det bara en fortsättningskurs II igång just nu.
Den 15 september är det tävling i sök samtliga klasser. Det är inte så många anmälda, endast 9 st.
Agilitysektorn har heller ingen kurs igång. Däremot så är det en tävling i agility i samband med
utställningen och rallylydnaden den 16 september. Till utställningen är det 88 ekipage som är
anmälda.
Vad det gäller stug- och plansektorn vill jag ge Krister Jakobsson en stor eloge som under hela året
ensam har skött allt vad det gäller stugan och planerna. Det kommer in mycket beröm över att
planerna är så välskötta och Krister lägger ner många ideella timmar för att sköta det. Det har i och
för sig varit lite lättare i år då gräsklipparen fungerat obehindrat hela tiden jämfört med förra året.
Klubbstugan är storstädad innan sommaren, staketet och träningsspeglarna är lagade. Tack, Krister
för ditt arbete! Det är uppskattat.
Vid marknadshelgen hade bassetklubben utställning. De var nöjda med klubben, stugan och
planerna. De kommer igen nästa år igen. Tyvärr kunde vi inte ställa upp och ha hand om serveringen
vilket hade gett lite extra klirr i kassan. Den skötte de själva.
Jag har blivit tillfrågad om familjedag tillsammans med ridklubben i Hultsfred och av
Centerföreningen om att ha något arrangemang ihop vid någon tävling tillsammans med
Trädgårdsföreningen. Båda skulle återkomma, så jag väntar och ser vad det kan bli av det hela.
Styrelsen är positiva till samarbetet.
Jag tycker också att vi fått till ett bra samarbete med Trädgårdsföreningen också. De lånar lite
trädgårdsmöbler ibland och ibland klubbstugan vid dåligt väder då de har aktiviteter och i gengäld får
vi låna deras toaletter vid tävlingar. Trädgårdsföreningen har gjort så fint och omgivningen blomstrar.
Den 24 oktober är det dags för medlemsmöte igen. Boka redan idag in det i din agenda. Då kommer
Kent Sjöberg, polis, att komma och prata om polishundsarbetet och visa lite praktiska övningar i
skydd och sök. Spännande, tycker jag!

Jag hoppas att vi alla ses då om inte innan. En inbjudan kommer att gå ut till er längre fram, men som
sagt, boka in det redan idag. Tyvärr fick vi inte in ett enda förslag som jag bad om i tidigare brev från
er medlemmar, så jag hoppas att det uppskattas och blir intressant för oss alla.
Ha det riktigt gott och njut av de vackra höstdagarna.
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