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Åsa Alexandersson, Magnus Boström, Monica Ehn, Marie van den Bos & Carina Persson
A&Ts målsättning är att skapa god stämning och trivsel i klubben. Vi vill på ett lättsamt och
trevligt sätt få alla medlemmar att känna sig delaktiga och engagerade genom att erbjuda olika
sorters gemenskaphetsskapande aktiviteter, t ex Hitta cup, loppis, våffeldag.
Vårt första år som kommitté börjar nu närma sig mot sitt slut.
Vår allra första aktivitet hade vi den 25/3, då vi firade Våffeldagen tillsammans. Dagen började med
att vi skickade ut alla på en kombinerad tips- och aktivitetspromenad, frågor till husse o matte och
aktivitetsövningar att göra tillsammans med vovven. Efter det så blev det mingel och mumsdax!
Det kom oväntat många, fantastiskt kul och vi lyckades dessutom pricka in lite marssol som grädde
på moset.
Sedan var det premiärdags för DTBK:S HITTACUP!
Tävlingen bestod av tre delcuper, där varje delcup var en tävling i sig. Efter varje delcup så samlades
vi i stugan för genomgång och prisutdelning. I delcup 1 gällde det att hitta så många föremål som
möjligt på 3 minuter.
I delcup två var det svårast gömda tennisboll som gällde, guldbollen som var värd mest poäng visade
sig vara riktigt klurig att hitta!
Delcup 3 hade temat "hitta Alfons"
Deltagarna fick en karta där de kunde se var föremålen var utlagda och hur mycket värda de var.
Exempel på föremål var Alfons i en väska, där det gällde att få hem Alfons kvar i väskan för högsta
poäng, andra föremål var en plastros, diskborste, panda och en leksaksbil.
Uppslutning var god och låg på ca 15-20 deltagare per gång, vilket nog är max för att hinna med på
en kväll. För att väntan inte skulle blir så lång så fixade vi ett mingelbord i anslutning till
uppletanderutan där deltagarna kunde få lite förfriskningar och mingla. Prisbordet var digert, med
bla ståtliga pokaler, Afonsdockor, choklad och tuggben. Förutom Hittacupens 3 bäst placerade
hundar delade vi även ut diplom för särskilt utmärkande ekipage, såsom Hittacupens Solstrålar,
Kämpar och Bästa samarbete.
Vinnare i Hittacupen 2017 blev:
1 Monica Ehn & Sladgan,110 poäng
2 Ulrika Wall och Riza, 95 poäng
3 Monica Ehn och Sushi, 82 poäng
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Särskilda utmärkelser fick:
Hittacupen bästa samarbete: Monica Ehn med Sladgan och Sushi
Hittacupens bästa kämpar: P-O Höglund och Bronja
Hittacupens solstrålar: Katja och Mira
Den 2/12 hade kommittén sin sista aktivitet för året och klubbstugan var proppfull med glada
adventsfirare! Eftermiddagen började med en skojtävling som gick ut på att deltagarna skulle kalla in
sin hund på tid, förbi en fågelbur med en upphängd falukorv i. Buren hade sällskap av en tomte.
Hundarna var oerhört duktiga och samtliga klarade utmaningen med bravur, några snabba, och
ibland misstänksamma, ögonkast var allt. Snabbast tid och dagens vinnare blev Linda Frisk med
Ztella.
När tävlingen var klar fick de som ville komma med önskemål om hjälp vid inkallning, några valde att
bli tävlingskommenderade. Efteråt samlades vi i klubbstugan och åt nybakade lussebullar, hemgjorda
pepparkakor i form av hundar, drack glögg och myste!
Jultomten hade varit på besök och lämnat kvar reflexvästar med DTBK-tryck som delades ut till alla
närvarande. Under hela eftermiddagen pågick även en loppis med hundprylar. Mycket uppskattat
och många prylar och kläder bytte ägare under dagen. Som grädde på moset fick vi besök av Per
Nord från Djurambulansen som visade upp en sprillans ny ambulans och berättade om
verksamheten.
Pia Brygård hade med sig ett gäng fina mössor och alla intäkter från dem gick direkt till
Djurambulansens verksamhet.
A&T / gm Carina Persson
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