
 

Inbjudan till årsmöte med aktiviteter för  

Svenska Chodský  pesklubben 

 

 

 Samtliga medlemmar hälsas välkomna  2020-03-28 

Plats: Kungsbacka brukshundklubb, Barnamossevägen 200, 434 96 Kungsbacka 

 

Planerade Aktiviteter 

Agility, Drag, Bruks spår, Bruks patrull, Lydnad/brukslydnad, Rallylydnad, NW, Viltspår 

Man får anmäla sig till 2 aktiviteter för att vi ska ha chans att rodda ihop så allt går smidigt. Vi 

behöver er anmälan senast 7/3-2020 för att kunna planera aktiviteter och matmängd. För info, 

vissa aktiviteter är väderberoende, så vi hoppas kanske lite på snöfridag eller puderdag. Vi 

kommer höra av oss till er som anmält sig, via mail inom 2v efter ovan angivna datum, med 

närmare information. Håll koll i er skräppost så ingen info faller undan. 

Planen är helt enkelt att vi ska ha en kanonkul förmiddag med hundarna innan vi sätter oss för 

möte. ”Prova på” blir som ett gott glatt träningsgäng. 

Frågor och anmälan skickas till Victoria Johansson, vickislya@hotmail.com 

Anmälningsblankett till dessa aktiviteter kommer skickas ut via mail och finnas på hemsidan i 

januari. 

Att ta med:  

Beroende på vilken aktivitet man väljer, men godis och leksaker behövs i alla grenar. 

Liggunderlag om hundarna ska ligga en stund på marken. Någon form av bur om man ska sova 

inne i stugan och om 2-beningar vill ha med tältsäng eller sova på liggunderlag, sovsäck. Dryck 

till samkvämskvällen och ev. egen mat och snacks. 

 

Lördagen 28/3   

 Kl. 10 Samling och start av aktiviteter till ”prova på” dagen. Se nedan ”aktiviteter” 

 Kl. 12 Lunch (gulasch soppa med mackor) självkostnadspris ca30kr/pers  

 Kl. 15 Avslut ”prova på” dagen, en timma rasta hundar  

 Kl. 16 Årsmötet börjar (frukt, kaffe och mackor) 

Efter mötet, planerar vi för sovplatser för de som ska övernatta, rasta hundar, samkvämskväll, 

beställa pizza eller egen medhavd mat o dryck. 

 

Söndagen 29/3 

 Kl. 08 frukost, ägg, mackor, frukt, kaffe. Klubben bekostar frukosten. 

 Kl. 10 aktivitet, ”lek och skoj” överraskningshav. 

Vi beräknar vara klara runt kl. 12 
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