
                                                                                                                                                            
 

Innehåll 

 Kallelse till medlemsmöten 

 Information från styrelsen 

 Förfrågan från tävlingssektorn 

 

Kallelse till medlemsmöte/veterinärkväll måndag 6 maj kl. 19:00 

med veterinär Susanne Sandqvist, Kalmar djursjukhus 

Tema: Första hjälpen för hund 

Plats: Klubbstugan Linnefors 
I samband med veterinärkvällen kommer det att finnas möjlighet att vaccinera hunden. 

Information om kostnad för vaccinering och hur du anmäler dig för att vaccinera hunden 

kommer på hemsidan. 

 

 

Klubbens hemsida – www.emmabodabk.se 
Du har väl anslutit dig till funktionen Prenumerera på uppdateringar på hemsidan? Om du 

prenumererar på uppdateringar får du meddelande via mejl när sidan har uppdaterats så att 

du inte missar någon information. 

 

 

Utskick via mejl 
Vi försöker att hålla nere klubbens utgifter. Både små och stora utgifter är viktiga. En utgift 

som är enkel att påverka är våra portokostnader. Har du fått denna information skickad med 

brev får du gärna skicka ett meddelande till sekreterare@emmabodabk.se så får du 

information med mejl nästa gång. 

 

 

Eriksmåla 
På årsmötet var diskussionen om att flytta klubbens verksamhet uppe på dagordningen igen. 

Efter en ny omröstning var årsmötets mening att beslutet från augusti 2012 står fast. 

Styrelsen håller nu på att sätta samman en grupp som ska arbeta med och planera för hur 

förberedelser och flyttning ska ske. Gunilla Ingemansson kommer att vara styrelsens 

representant i gruppen. Flyttning av klubbens verksamhet kommer att innebära mycket 

arbete av klubbens medlemmar. Mer information kommer på hemsidan. 

 

 

Medlemsblad 

våren 2013 
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Hundcafé 
Torsdag 18 april kl. 18:30-20:30 är det dags att starta upp vårens hundcafé. Cafét kommer 

att vara öppet alla torsdagar, utom Kristi himmelfärdsdag, till och med 23 maj. Hunden är 

naturligtvis välkommen! 

 

 

Tävlingsverksamhet 
 Appelltävlingen som skulle hållits i påskhelgen kunde tyvärr inte genomföras på grund 

av snön. Den tävlingen har därför flyttats till 5 maj. 

 Klubbmästerskap i agility kommer att gå av stapeln lördag 15 juni. 

 Lördag 7 september är det dags för klubbmästerskap i bruks, lydnad och rallylydnad. 

 Officiell agilitytävling blir det helgen 21-22 september 

 Söndag 3 november är det dags för officiell lydnadstävling – alla klasser. 

 

Vi tar tacksamt emot hjälp på våra tävlingar. Det finns uppgifter som passar alla. Kan du 

hjälpa till eller har frågor om tävlingar är du välkommen att höra av dig till 

 

Ida Andersson: agility@emmabodabk.se 

Eva-Britt Adolfsson: tavling@emmabodabk.se 

Ulla Karlsson: rally@emmabodabk.se 

 

Klubbkläder 
Vi håller på att ta fram någon form av klubbkläder. Information om vad och när du kan 

beställa kommer på hemsidan under våren. 
 

 

Klubbens webbplats: www.emmabodabk.se                                
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