
Ett brev endast per mejl varje månad om vad som händer i klubben 

 
Månads RRRRRRapport 
 
Aktiviteter anmäles senast den 15:e månaden innan till 

marieteams@hotmail.com  
 

Detta brev sändes endast till medlemmar med mejl adress (flera kan ha samma 
adress) sänd din adress till marieteams@hotmail.com  
 
Vi hoppas med detta få en mycket aktiv klubb där vi kan ha otroligt roligt. 
 
 
18/4           PÅSK KNYT på långfredagen, var och en tar med 

sig sin egen mat & dryck. Kaffe och kaka fixar 
klubben till en kostnad av 25 kr. Vi ses på klubben 
kl 18.30 ingen förhandsanmälan. 

  
 Ingen anmälan vi ses vid 19.00 och har en trevlig kväll. 
27/4 SÖK-tävling. Här behövs din hjälp. Hoppas Du kan vara med. 
 Anmäl dig till marieteams@hotmail.com  
 Du behövs ute i skogen, skriva betyg på plan, I köket, koka kaffe och 

bre mackor. 
 

 
VÅRSTÄDNING 10/5 En viktig dag: Ta gärna med vad du 
tror behövs för att snygga till nere på klubben (kratta, spade 
m.m) både ute och inne. Klubben bjuder på kaffe och korv till 
dig som hjälper till.    
 
 
 

Officiellt Lydnadsprov klass I-III  Två Tisdagskvällar 13/5 & 20/5.  
Vi behöver någon som kan skriva på plan och hjälpa till i köket, kan du? 
Anmäl dig till marieteams@hotmail.com  
 
En efterlängtad aktivitet LÄGER 28/5 – 1/6 Det finns några få platser kvar. 
Se mer på hemsidan www.hebybk.se  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Köket behöver din hjälp vid flera tillfällen under året.  
Kontakta vår kökshäxa annelie skogsalv@bredband.net  
Matlagning, bakning stå i köket på tävlingsdagar. 
 
 
 

 
Klubben söker efter vaser att ställa på 
borden. Har du någon hemma som du 
kan avvara och ta med ner till klubben. 
 
 
 
 
 

 
 
Nästa träningstävling är den 23/4, Du får 10 min till 
ditt förfogande. Tävlingsledare och domare finns på 
plats. Anmälan 18.00 Frågor lena@kurant.se  
 
 
Glöm inte meddela din mail adress. 
 
Hoppas vi ses på någon av klubbensaktiviteter. 
Titta in på hemsidan www.hebybk.se så ser du vad som 
är på gång. 
Vi finns även på facebook - Heby BK Öppen grupp. 
 
Gå in under utbildning på hemsidan kurser och temadagar på gång. 
 
Tidningen RRRapport behöver material till 
sommarnmmret. Skicka detta till 
yvoho@live.se alla bidrag mottages tacksamt. Du kanske 
tycker att få vara med och göra en tidning skulle vara kul, 
prata med Yvonne. 
 
VI SES PÅ KLUBBEN     


