Uppsala Hundungdom bjuder in till

ÅRSMÖTE
Den 11 februari 2018 kl 15:00 inbjuds du som medlem i Uppsala
hundungdom till årsmöte. Årsmötet kommer att äga rum på Uppsala
Brukshundklubb (se hemsidan för vägbeskrivning).
Under årsmötet kommer det att bjudas på lättare mat och vi gästas även
av Jessica Johansson från Game on Puppy som kommer att hålla en
föreläsning under kvällen.
Vill du ta del av handlingarna innan mötet går det bra att mejla oss så
skickar vi dem till dig. Det kommer att finnas utskrivna till mötet.
Oavsett om du är ny medlem eller har varit det ett tag är årsmötet ett
perfekt tillfälle att få lära känna styrelsen samt träffa medlemmarna.
Det är också ett bra tillfälle att vara med och påverka verksamhetsåret
med aktiviteter som du önskar.

Varmt välkomna!
www.uppsalahu.se | kontakt@uppsalahu.se

Vad är Uppsala Hundungdom för förening?
Vi är en ideell förening för hundintreserade ungdomar mellan 6-25 år. De
aktiviteter vi annordnar är framförallt temakvällar, kurser och
träningsgrupper samt ett par tävlingar per år.

Vad får jag som medlem?
Om du är under 25 och medlem i Sveriges Hundungdom får du:
● Tidningarna Hundsport och Brukshunden
● Tillgång till kurser, läger och utbildningar arrangerade av Sveriges
Hundungdom
● Delta på tävlingar inom en rad olika hundsporter
● Möjlighet att delta på kurser och utbildningar arrangerade av Svenska
Brukshundsklubben.
Som medlem i lokalklubben Uppsala Hundungdom får du dessutom:
● Tillgång till kurser på Uppsala HU i bland annat rallylydnad, lydnad
och freestyle.
● Tillgång till kurser på Uppsala Brukshundsklubb (med 25% rabatt på
kurser med UBKs instruktörer)
● Tillgång till öppna träningar i olika hundsporter
● Tillgång till att träna på våra planer
● Vara med medlemskvällar med bland annat film, fika och pyssel.

Vad händer 2018 på Uppsala Hundungdom?
2018 kommer bli ett roligt år! I skrivande stund har vi bl.a. planerat för:
● UHU-tisdagar med olika teman
● Rallylydnadstävling
● Lydnadstävling
● Allmänlydnadskurs, valpkurs, temadagar
● Öppna träningar i flera hundsporter
Aktiviteter och kurser annonseras på hemsidan samt på vår Facebooksida.

