Nyhetsbrev för Linköpings Hundungdom
Maj 2019
Aktiviteter på klubben
Vi frågade er medlemmar (i vår grupp på fb) vilka aktiviteter ni ville att vi skulle anordna och
fick följande resultat;
● Kurser (22 svar)
● Tävlingar (22 svar)
● Prova på/öppet hus (7 svar)
● Promenader (4 svar)
● Samträningar ex. veckans bana (3 svar)
● Läger (3 svar)
● Föreläsning (3 svar)
Nu vill vi veta vad det är mer specifikt ni efterfrågar då ju ämnena är rätt breda… ;) Det är
även så att för att vi ska kunna erbjuda dessa aktiviteter behöver vi frivilliga som kan hjälpa
till att arrangera då styrelsen sköter det administrativa och inte hinner hålla i själva
aktiviteterna också. Du behöver absolut inte vara expert inom nåt område alls, det räcker
med viljan att klubben ska arrangera fler aktiviteter!
Om du är sugen på att hjälpa till med nåt så släng iväg ett mail till en av våra
aktivitetsansvariga; Elin Fahlander (elin.fahlander@gmail.com) eller Ellen Wik
(ellen_wik@hotmail.com)
Kommande aktiviteter
● Max25- träningar - agility 9/6
● Inofficiella freestyletävlingar 6/6
● Maskeradagilityn 22/5
Vi behöver medlemmars hjälp!
Vi i styrelsen håller på att ta fram ett belöningssystem för våra medlemmar. Ännu kan du inte
registrera några poäng men när det kommer ut på hemsidan kan du registrera allt på en
gång. Det ska löna sig att hjälpa till på klubben!
För att sköta underhåll av vår träningsanläggning behöver vi hjälp med följande inom den
närmsta tiden:
●

●

●
●

Fylla i hål - passa på att fylla i hål när du ändå är och tränar på våra gräsplaner! Om
alla hjälps åt kommer vi kunna undvika skador på hundarna och få bättre
träningsmöjligheter! Jord kommer inom kort levereras till klubben.
Hjälpinstruktör - vi behöver hjälpinstruktörer till kurser! Uppdraget innebär att vara
den ordinarie tränarens högra hand och ge kursarna mer valuta för pengarna.
Om du är intresserad av att vara hjälpinstruktör så kontaktar du den instruktören du
vill hålla kurs tillsammans med.
Städa toaletten - Detta behövs hjälp med omgående!
Gräsklippning - Alla medlemmar som tränar på gräsplanerna bör vara med och

●

hjälpa till med gräsklippning! I kalendern på LHUs hemsida kan du se preliminära
datum och tider för klippning - boka gärna in dig på ett av passen!
Bygga ihop boden - vi har en bod som ska monteras för förvaring av ex. rallyskyltar.
Denna behöver byggas ihop för att vi ska kunna ta ut material från lokalen. Vi
behöver hjälp från er medlemmar för att få ihop den. Dra ihop ett gäng och sätt ihop
den så får vi fart på även rallyträningen på klubben!

Agilityhinder
● Som vi informerat om tidigare är flera av våra tunnlar på väg till reparation. De har
inte blivit hämtade ännu och vi har inte heller något utsatt datum för när detta sker.
● Inne i vår container står ett A-hinder som saknar kedja.
● Slalombågar finns ute på gräsplanerna och får användas - men ska efter användning
sättas upp på staketet så att alla kan hitta dem samt inte riskerar hamna under
gräsklipparen!
● Alléslalom, lilla tunneln, ett mindre antal hopphinder och någon vanlig tunnel ska tas
ut från lokalen till gräsplanerna. Hjälp gärna till och bär ut något när du är och tränar
på klubben. Kod till lokalen fås om du skickar pm till Linköpings HU på fb en stund
innan.

Max 25
● För att kunna tipsa om nya kurser, aktiviteter och annat skoj behöver vi skapa en
maillista för våra medlemmar som ingår i max 25-gruppen. Anmäl dig till
mailinglistan på denna länk: https://forms.gle/kNwYt2Q4zwntgrDG8
● Vi vill veta vad ni vill ha för aktiviteter i max 25-gruppen! Tipsa om det i tråden
avsedd för det i vår fb-grupp eller skicka ett mail till linkopingshu@gmail.com
● Vi i styrelsen har börjat titta på att skapa en utvecklingstrappa för främst max 25gruppen. Tanken med det är att ge större inflytande och föra in nya medlemmar i
klubben på ett bra sätt. Mer information kommer framöver.

