Hej alla LHU:are!
Vi i styrelsen har bestämt oss för att prova en idé om nyhetsbrev för att delge er
information om vad som är på gång i klubben. Vi hoppas att det ska förtydliga vårt
arbete men också inspirera er som inte ingår i styrelsen att göra det där lilla extra.
Kom gärna med synpunkter och förslag, vi vill vara en demokratisk klubb!
Kommunikation
Som ni kanske märkt har LHU:s kalender på hemsidan legat i träda ett bra tag, men
nu ska vi försöka se till att det blir en bra informationskanal för att se när något
evenemang är på gång på klubben.
Lokal, gräsplaner och utemiljö
Vi har fått speglar uppsatta i hallen.
Eftersom vi alla vill ha välklippta gräsplaner att träna på så är det viktigt att vi alla
hjälper till att sköta dem! Det handlar dels om att fylla i håligheter i gräsmattorna och
att turas om att klippa gräset på dem. För dig som aldrig har testat att klippa med vår
gräsklippare (döpt till Frank) finns det dels en väldigt pedagogisk lathund som
hänger framför motorhuven inne i lokalen, men också hjälpsamma medlemmar som
gärna visar hur man gör. Det behövs också hjälp att flytta hinder från planerna vid
klippning, så den hjälpen är också välkommen!
Vi kommer senare under utesäsongen göda gräsplanerna. Under den tiden kommer
vi stänga av den aktuella planen och då får träning bara ske på den ena planen.
Viktigt att alla respekterar träningsförbudet för att våra planer ska få tid på sig att
komma igen.
Vi är medvetna om att vägen till klubben är gropig och vi har kontaktat kommunen
som brukar fylla igen hålen åt oss.
Nya skyltar till hagarna samt en välkommen-skylt är på gång.
Max 25
Som ni kanske sett har vi kommit igång med max25-träningar. Det är till för våra
medlemmar som är under 25 år. De kommer under den här terminen vara tema
rallylydnad, freestyle och agility - men vi tar gärna emot förslag på vad som skulle
vara intressant för er som ska delta!
Träningarna är alltid instruktörsledda och helt gratis för våra medlemmar!
Under påsklovet kan de som är under 25 delta på äggjakt i vår träningshall (18/4 kl
18). Då kommer vi gå en vardagslydnadsbana med olika moment och alla vinner

priser. Det kommer finnas fika både till deltagare och eventuella skjutsande föräldrar
och nåt gott till den fyrbenta såklart!
My Sackenreuter planerar att hålla i ett sommarläger och vi hoppas på att fler hakar
på och hjälper till att arrangera, avra instruktörer eller bara är ett par extra händer på
plats. Mer info kommer men vi tar gärna emot intresseanmälan av funktionärer redan
nu så att vi vet ungefär hur många vi blir som kan hjälpa till att dra i det.
Agilityhinder
Vi har beslutat att agilityhindrena ska flyttas ut den 23/4 klockan 18.00. Vi kommer
lägga ut ett inlägg i vår fb-grupp där du kan anmäla dig. Vi bjuder på korv och dricka
och vi bygger också en agilitybana som alla kan träna på efteråt. Vi behöver låna ett
släp så om nån har ett är det välkommet! Vi kommer också passa på att fylla
håligheter i gräsmattorna när vi är många på plats. Ta gärna med spadar! De hinder
som står inne i hallen ska vara kvar där inne, men eventuellt ska vi ta ut de mörkblå
tunnlarna på 3 och 6 meter samt sandsäckar.
Tunnnlarna från Jenny Damm är under reklamation och ska hämtas inom någon
vecka. Det betyder att under den tiden kommer vi ha färre tunnlar ute på klubben än
vanligt men vi hoppas att ni har överseende med det och att vi kan glädjas åt att ha
hela och fina tunnlar när de kommer tillbaka.
Tävlingar
● Freestylesketionen har ansökt om tävlingar för hösten:
- 6/6 inoff FS & HtM, inkl AFC-kval i alla klasser för ungdomar
- 9/10 kvällstävling off FS 1 (inkl AFC) & TtM
- 6/11 kvällstävling off HtM 1 & TtM
● Maskeradagility på LHU
Vi har tänkt att starta en ny tradition på LHU! Det kommer vara en tävling med
både blåbärsklass och öppen hoppklass, men alla deltagare måste vara
utklädda! Denna gång kommer vi ha tema Disney!
Datum och tid: onsdag 22/5 kl 18.
Mer info kommer senare.
Inskickade förslag från medlemmar
Köpa in olika kopplingar till mobilen för att kunna spela musik
Styrelsen avslår förslaget pga det blir för många att köpa in och de kommer
tappas bort. Om vi ska köpa in nåt får det bli nåt som fungerar med bluetooth.
Krokar utanför hallen
Styrelsen avslår förslaget Vi bedömer det som en säkerhetsrisk. Burar inne i
hallen kan användas om man behöver förvara sin hund nånstans mellan hall

och bil.
Däremot kommer vi köpa in fler krokar till lokalen då det bara finns längst ner
mot köket.
Nästa styrelsemöte
7/5 kl 18 i Anicurahallen. Skicka gärna in förslag och/eller frågor tills dess.

