MALUNG-SÄLENS BK
VÄLKOMMEN PÅ MEDLEMSMÖTE
Tisdagen den 31 maj klockan 18.30
Punkter på dagordningen blir bland annat statuter för Årets hundar och val av en ledamot till
valberedningen. Dagordning läggs upp ca en vecka före mötet.
Det blir tipspromenad och vi grillar hamburgare och fikar (klubben bjuder).
Hundar är också välkomna men under själva mötet är det bra om de stannar i bilen. Möjlighet finns att träna
före och efter mötet.
För planeringens skull med mat och tipspromenad behöver vi få in anmälan senast 24 maj! Anmälan skickas
till msbk@malungsalensbk.se. Äter du inte kött skriv det i meddelandet när du anmäler dig och eventuellt
hund.
Alla är hjärtligt välkomna, både gamla som nya medlemmar, till en trivsam kväll vid klubben!

KURSER m m
Kurser på klubben finner du på www.malungsalensbk.se/aktiviteter/kurser det finns platser på några av
kurserna bl a Nose Work med start på onsdag 4 maj kl 17.30. Fanny Öman anordnar banträning i Rallylydnad
vid tre tillfällen 10 maj, 24 maj samt 7 juni kl 18.

DANSBANDSVECKAN
I år kommer Dansbandsveckan att genomföras på Orrskogen och klubben kommer att ha hand om
orkestermottagningen som vi haft i flera år innan corona kom. Vill du ställa upp några timmar, någon eller
några av passen, skicka ett mejl till msbk@malungsalensbk.se och anmäl intresse. Mer info om detta
kommer ut i vår facebookgrupp samt på vår webbsida.
KALENDER
Ni har väl inte missat att vi har en kalender på vår webbsida www.malungsalensbk.se. Där finns bokade
dagar för träning, kurser, tävlingar med mera.
TORSDAGSTRÄNING
Varje torsdag är det allmän träning vid klubben. Kom och träna det du vill, vi hjälper varandra med det vi
behöver hjälp med, t ex budföring, kommendering, inkallning etc, fikar tillsammans och har en trevlig kväll.
Vill du vara värd (hälsa välkomna, fixa fika, låsa upp och låsa) skickar du ett mejl till
msbk@malungsalensbk.se.

Hjärtligt välkomna!
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