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Vintern på intågande, lite

stöd klubben!

snöfall och minusgrader. Det
innebär kostnader för klubben
för uppvärmning mm. Vi har
haft doftprov, 3 nosework
tävlingar och 4 klasser rallylydnadstävling med många
tävlanden, vardagslydnad,
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fyllt på vår kassa. Tyvärr så är
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arvoden och resor dyra men en
del har vi tillgodo. Vi har
investerat i nya toaletter som
är snålspolande, och vi har sett
resultat i vår brunn. Denna
sommar har vi haft en appellplan som sett ut som en
golfgreen. Många besökare som
kommenterat vår anläggning i
positivt syfte. Tyvärr har vi ff
inte fått tag på någon inomhuslokal, så svårt med kurser under
vintern. Vi fortsätter att leta
lokal, men kommunen är inte så
tillmötesgående. Har någon ett
tips så hör av dig! Vi hoppas att
vi kan erbjuda någon aktivitet i
vinter, håll koll på hemsidan,
Facebook och ÅseleNytt.
/Ordförande Barbro

Öppet Hus
Vi har även i år haft Öppet Hus under
augusti och september månad mellan
kl 18-20. Totalt har ca 70 besökare
varit på klubben dessa kvällar. Dessa
kvällar är för alla hundägare, även de
som inte är medlem hos oss. Det är
alltid en ansvarig stugvärd där som
låser upp och fixar fika. Det känns
jätteroligt att så många kommer dit
med sin hund och umgås med andra
hundägare och köper lite fika.

Kurser

MEDLEMSMÖTE!

Spårkursen avslutade i september just
före älgjaktens början. Tyvärr så hade
vi besök i skogen av några andra djur,
renar så intresset varierade kan man
säga. Alla deltagare har visat tidigare
att de klarar ett appellspår, och några
även med apporter. Jättetrevligt gäng
som tränade idogt med sina hundar
och det ger resultat. Träning är en
färskvara!

Varmt VÄLKOMNA till årets sista
MEDLEMSMÖTE söndag 5 DEC
KL.16.00 då klubben bjuder på gröt
och skinka, glögg och pepparkakor!
Styrelsen informerar om året som gått,
planeringen inför kommande
verksamhetsår och där DU som
medlem har chans att påverka
verksamheten i klubben.

Medlemmars resultat
Många medlemmar är ute och tävlar
med sina hundar i lydnad, nosework
och rallylydnad, vilket är jättekul! Det
sätter Åsele BHK på kartan och ger bra
reklam för oss.
Maria Olsson, Svensk Rallylydnadschampion med Bojan, Malin Ågebro,
Olivia Dahlberg och Anette Ahlqvist
startklass lydnad. Stort grattis till er
alla!

Klubbmössa
Nu finns det en klubbmössa att köpa
med vårt klubbmärke och namn i
reflex. Kostar 120 kr, betalas med
swish 1230219493. Kontakta Barbro
ordforande@aselebhk.se eller Lisa
lisa.o@live.se så fixar vi en mössa till
dig.

Förhoppningsvis har tomten fått sin
tredje vaccindos (han tillhör ju
riskgruppen) så har vi tur kommer han
på besök även i år!
TÄVLINGAR och PROV ÅR 2022
Klubben har ansökt om att få
arrangera prov i Appellspår 15 maj
samt 14 augusti.
Vi har även ansökt om tävlingar i
Rallylydnad under Åsele Marknad
MARKNADSSKALLET. Nu väntar vi på
godkännande från distriktets
tävlingsgrupp.
När det gäller Nose Work har
styrelsen ännu inte beslutat om vilka
prov vi ska arrangera. Håll därför utkik
på hemsidan där information kommer
att finnas.
Under detta år har vi äntligen kunnat
arrangera Appellklass tävling med 8
deltagare. En gammal bekant, Lennart
Strömberg Skövde BK vann klassen.
Han tävlade hos oss på -70 talet och
hade många minnen från dessa stora
tävlingar.

