AKTIVITETSPLAN 2018








Årsmøte
Avholdes 26. januar kl. 18.00 på Peppes Pizza i Bodø – servering til alle som møter.
Utstilling
Årets utstillinger blir 8 juli i Leirfjord og 4 august i Bodø.
Ryggrøntgenprosjektet
Dette går i regi av forbundet vårt. Vi oppfordrer spesielt de som driver med avl å
gjennomføre dette, og både vi som lokalklubb og forbundet yter støtte med
tilsammen 50% av kostnadene til disse undersøkelsene. Kontakt styret for å ordne
med formalitetene eller om du har spørsmål. Det blir stadig flere veterinærer også i
våre områder som kan utføre undersøkelsen.
Torsdachstur
Felles luftetur. Utstillings- og sosialtrening av hund og fører ved behov.
Vi møtes på parkeringsplassen i Mørkvedbukta – hvis annet sted avtales kommer
dette på Facebooksida. Ta gjerne med litt drikke og noe å bite i.
Oppmøte kl. 18.30 hver torsdag. Oppstart annonseres på nettsiden.
Familietur
På lørdager, søndager eller andre "fridager". Tid, sted og øvrige opplysninger annonseres på
nettsidene noen dager før. Vi satser på å variere sted slik at flere kan dras med. Ta med hund, familie
og noe godt i sekken. Annonseres på nettsidene.







Blodsportrening
Trening i blodspor for alle interesserte, både nybegynnere og mer erfarne sporere er
velkommen til å delta. Normalt tirsdags ettermiddager. Vi baserer treningen på å
hjelpe hverandre. Gi beskjed senest søndag kveld så vi får planlagt hvor mange spor
og hvor mye blod vi trenger. Vi vil også denne sesong bruke forskjellige steder til
sportrening da det vanlige området ved Naurstad er svært mye benyttet av mange
hundetyper. Oppstart og kontaktperson annonseres på nettsidene.
Spor- og drevprøver
Bevegelige prøver 1 april-30 juli og 1 august-30 november.
Ordinærprøver 23-24 juni og 11-12 august (NNM).
Fersksporprøver (bevegelig) 1 juli-30 november.
Ordinær drevprøve for dachs 27-28 oktober.
Blodsporkurs
Med økende interesse på dette området vil vi forsøke å få til grunnkurs ettersøk samt dommerkurs.
begge på vår/forsommer. Tid og sted annonseres på nettsidene når det nærmer seg.

Vi i styret ønsker at alle våre medlemmer får et aktivitetstilbud, uavhengig av hvor i klubbens område dere bor. Så hvis
dere der ute har ideer til aktiviteter for deres område, start opp nå eller ta kontakt med en av oss i styret for bistand. Vi
ønsker også å få informasjon dersom det allerede er aktivitet av noe slag, dette kan vi legge inn på våre hjemmesider.
Vi kan eventuelt bistå med: Medlemsliste for deres område, sekretærtjeneste og økonomisk støtte til aktiviteter.
Vil samtidig oppfordre alle dere som ønsker informasjon fra oss tilsendt via e-post om å sende deres e-post adresse til

nordland@dachshundklubb.no

