
 

Hej alla medlemmar 

Efter en varm sommar som dock inte hindrat mängder av aktiviteter på klubben känns det nu att 

hösten är i antågande. Det mörknar tidigt och det kan ibland begränsa hundträningen. Vi har löst det 

problemet med en lampa som är tänd på planen framför klubbstugan måndag till torsdag fram till kl 

21.00. 

Det planeras för fullt inför höstens aktiviteter, kurser och tävlingar. Närmast har vi lydnadstävling den 

2:e oktober tätt följd av rallytävling den 9:e oktober. Sista tävlingen för året är specialsök den 6:e 

november. 

Elever från Realgymnasiet i Hbg har en del av sin utbildning hos oss på klubben. På tisdag 27 

september mellan 10-14 ska eleverna fördjupa sig i ämnet hundars mentalitet och olika så kallade 

problembeteenden. Ex. allmänt jobbig, drar i kopplet, hoppar på folk, har problem vid hundmöten 

osv. Vill du ställa upp som ekipage får du tips på lösningar av allehanda problembeteenden av 

eleverna och Jan Gyllensten.  Jan är en välkänd hundprofil med en stor kunskap om hundars 

mentalitet och beteende. Du anmäler ditt intresse till deras lärare Lisa genom att ringa eller sms:a 

till 0702-06 85 01. Först till kvarn som man brukar säga, 5 ekipage. 

Nu i helgen 24-25 september firas hundens dag på många sätt. Vi tycker förstås att hunden har sin 

dag alla årets dagar, eller hur? Vi kommer att tillsammans med Missing People vara representerade 

på Hornbach mellan 10.00-15.00. Lite uppvisning av delar av vår verksamhet samt informera om vår 

fantastiska klubb. Kom gärna och hälsa på. Även våra samarbetspartners firar, så passa på att besöka 

även dem. Vi som medlemmar har ju som bekant 10 % på deras sortiment förutom mat. 

Tisdagen den 18 oktober 18.00-20.00 har vi nöjet att få lyssna på Britta Agardh från Upplands Väsby. 

Britta är hundfysioterapeut och ämnet är fysträning och uppbyggande av tävlingshunden samt att 

förebygga skador hur att använda pulsmätare mm. Britta är en riktig inspiratör och duktig föreläsare. 

http://www.agardhshundsport.se/    Inbjudan kommer upp inom kort! 

Under hösten/vintern planeras för en träff kring hundägaransvar/hunden och lagen. I detta ämne 

finns alltid att lära. Datum är ännu inte bestämt. 

Profil-/klubbkläder är efterfrågat. Här söker vi dig/er som vill hålla i planering, inköp och 

distribuering ut till medlemmarna. Vid intresse kontakta mig. 

Förslag på aktiviteter tar jag tacksamt emot och vill du på något sätt aktivt engagera dig i 

klubbarbetet, i stort eller smått, var inte blyg utan hör av dig. Under fliken klubbinfo finns ett 

formulär att fylla i. 

Alla medlemmar är välkomna på medlemsmöte i klubbstugan den 27:e oktober 19.00 

Ni som är nya medlemmar, gilla oss gärna på Facebook, där och på hemsidan anslås nyheter! 

Hösthälsningar från Maria,  

klubbordförande  

 

http://www.agardhshundsport.se/

