100-årskalas på klubben den 30 maj
2018, och närmare bestämt onsdagen den 30 maj, firar Svenska Brukshundsklubben 100 år.
På Linköpings BK firar vi med en gemensam träningskväll på klubben från ca kl 18.00. Lydnadsplanen
är iordningställd för både bruks och lydnad, och agility-banor och rallylydnadsbanor finns uppställda.
Om man inte vill träna något speciellt kan man istället ta en promenad runt klubben och svara på
kluriga frågor i en tipspromenad.
Grillen är tänd och klubben bjuder på korv (även vegetarisk) med bröd. Om du vill ha med något eget
extra gott får det också plats på grillen, förstås.
Utöver träning och samvaro tänkte vi ha en hundsaksloppis – ta med allt som du inte behöver och
sälj vidare till någon annan! Upplägget för loppisen, se nedan!
Inget kalas utan tårta! Ca 19.30 smörjer vi kråset med fantastiska tårtor, och en liten stund senare
blir det direktsänt tal av SBKs förbundsordförande.

Alla är hjärtligt välkomna!
För att inte ha för lite eller för mycket korv & tårta behöver vi ha en liten vink från er som tänker
komma i förväg.
Maila till Kirsti Parborg parborgs@telia.com och anmäl dig senast den 25 maj. Skriv även om du vill
ha specialkost av något slag.

Hundloppis:
Klubben står för en bit av ett bord där du själv säljer direkt till den som vill köpa. Märk dina saker
med ditt namn och pris, och skriv en stor lapp att lägga på bordet med ditt namn och hur du vill ha
betalt, swish eller kontant.
Självklart kan du välja att stå och sälja på plats också om du vill.
Prylarna tar du med dig när du kommer till klubben på kvällen den 30 maj, ingen inlämning i förväg
alltså. Det som blir över tar du med dig hem igen när kvällen är slut.
Tala om när du anmäler dig till Kirsti om du tänker sälja på loppisen

