Nacka Hundungdoms
Nyhetsbrev
Hej alla medlemmar!
Vi i styrelsen önskar er alla en riktigt god fortsättning på det nya året och
hoppas att ni är lika laddade som oss på alla årets roliga aktiviteter!
Vi börjar året på bästa sätt, med en mysig vinterpromenad!
Vinterpromenad!
Söndagen den 20 januari 2019 ska vi ha en vinterpromenad. Vi träffas klockan 12:00
vid Nacka forums busshållplats och beräknar vara tillbaka på samma plats cirka
klockan 15:00. Vi promenerar till Nyckelviken och väl där fikar vi och aktiverar oss
med hundarna. Det blir en mysig dag där vi träffas och lär känna varandra bättre.
Datum och tid: 20 januari, kl.
12.00-15.00
Pris: Gratis
Ansvarig ledare: Nathalie Redén
Vid frågor: nathalie.reden@gmail.com
Sista anmälningsdagen är 18 Januari!

Vi hoppas du vill följa med oss!

Klickerkurs!
Inte alldeles för långt efter vinterpromenaden är det dags för en
klickerkurs! Under klickerkursen kommer vi fokusera på klickerträning
och belöningsutveckling. Med ett klick
kan vi enkelt lära in massvis med
tricks, Klickern är ett hjälpmedel inom
djurträning som de flesta moderna
djurtränare använder. Med
klickerträning går det ofta fortare och
enklare att lära in olika kommandon,
mönster och rörelser som sedan blir
ett tricks. Det hjälper dessutom både
dig och din hund att bli mer lyhörd och snabbtänkt! Kursen kommer
varvas med teori och praktik.
Kursen passar alla hundar och dess ägare och kan komma att vara till
hjälp för dem lite omotiverade hundarna, dem som vill bli aktiverade och
stimulerande.
Inbjudan och anmälan kommer komma ut inom kort!

Årsmöte!
Den 2 februari är det äntligen dags för Nacka Hundungdoms årsmöte!
Under årsmötet vals det en nya styrelse för verksamhetsåret 2019 och vi
visar upp vad som har hänt under
året 2018. Under årsmötet kan du
träffa andra hundungdomare och
du kan påverka genom att göra din
röst hörd!
Vill du får du även skicka in en
motion eller har du förslag på vem
som skulle kunna passa i våran
styrelse? Mejla det isåfall till
styrelsen.nackahundungdom@gmail.com så att vi har tillhanda det
senast den 10 januari.

Vinter fototävling!
Just nu har vi även en fototävling där du kan skicka in en bild på din
hund i den härliga vinterårstiden och vinna ett presentkort på 100 kr!
Vintern är en mysig årstid med snö och vita landskap och därför perfekt
för hundbilder. En årstid där man kan göra en massa roliga aktiviteter
med sin pälskling. Vad brukar du och din hund göra under vintern?

Nu vill vi ha in era finaste
vinterbilder på era fyrbenta
älsklingar.
Skicka in din finaste vinterbild på
din hund så är du med och tävlar
om ett presentkort på Arken Zoo på 100 kr och en hemlig överraskning.

Tävlingen pågår fram till den 31 Januari och vinnaren meddelas via mejl.
Mer information och hur man gör hittar ni på hemsidan!

Agilitykurser!
När snön har smält och det förhoppningsvis blivit lite varmare är det
äntligen dags att för agilitykurserna att
starta! I år kommer kurserna vara längre
med förhoppningen att utvecklas ännu
mera inom sporten och lära sig mera!
Och vem vet kanske kommer du våga dig
ut på tävlingsbanan i sommar?
Mer info och anmälan kommer komma ut
inom kort!

Tisdagsträffar!
Vi fortsätter som vanligt i år med våra fantastiska tisdagsträffar där du
tillsammans med din hund är varmt välkommen en, två eller flera
tisdagar att träna hund efter veckans tema.
Tisdagsträffar är Nacka Hundungdoms
öppna träningsträffar. Aktiviteten är gratis
och ledarledd men det är ingen kurs. Vissa
tisdagar under våren och hösten träffas vi på
Nacka Brukshundklubb kl 18.30 och tränar
med våra hundar efter veckans tema. Det är
en perfekt aktivering för dig och din hund,
och ni kan även lära känna nya kompisar!
Tisdagsträffarna kommer troligtvis börja i
april och schemat för vårterminen kommer
att komma ut snart!
För att hålla dig uppdaterad om vad som händer, följ oss på våra sociala medier och
glöm inte bort att besöka hemsidan som uppdateras så ofta vi kan!
På samtliga sociala medier heter vi @nackahundungdom, och våran hemsida
https://www.nackahu.se/

Vi i styrelsen på Nacka Hundungdom önskar er en god jul och ett gott nytt år!

