
 
 
Hej  
Våren har kommit och därmed drar Bergslagens grythundklubb igång sin 
verksamhet igen. Ni är välkomna till årets ny säsong med olika aktiviteter. 
 
 
 
Styrelse för verksamhetsåret 2009 består av: 
Ordförande: Sören Sellén  
Kassör: Marianne Sellén  
Vice ordf: Marie Leppänen  
Sekr: Tommy Jönsson  
Ledamot: Martin Roswall 
1:e suppleant: Hans Hjort 
2:e suppleant: Annika Larsson 
 
 
Grytträning och grytprov 
Vid förfrågan om grytprov och träning ring Martin Roswall tele nr: 0581-911 80, 
Anmälan till samtliga grytprov sker på Internet. 
 
 
Gryt träning kommer att ske i konstgrytet i Stjärnvik och Hällefors.  
Träningen börjar kl 18.00, om inget annat anges. 
Följande datum gäller: 
 
Stjärnvik 
18/5,2/6, 11/6,23/6,13/8, 20/8   
Hällefors 
13/5, 29/5, 7/8, 4/9, 11/9  (13/5 städning kl 17.00 ) 
Vid delaktighet vid reparation & städdag, så bjuder BGK på första 
träningstillfället. 
 
Kostar 50 kr/ hund/ tränings tillfälle.  
Kaffe, dricka, korv med bröd finns att köpa vid träning och prov dagar. 
 
Grytanlags prov under året 
Hällefors 6 juni 2009 grytprov   
Tolvsbörd 27 juni 2009 grytprov 
Stjärnvik 29 augusti 2009 grytprov 
Hällefors 26 september 2009 grytprov  
 
 
 
 
 



 
 
 
Viltspårsprov  
Viltspårsansvarig är Sören Sellen.  Med hjälp av domarna:  Hans Hjort, Tommy 
Jönsson och Uno Jonasson. 
Vid förfrågan om viltspårs prov, ring Sören Selle´n tele nr: 021/552 50Mobil 
070-3454069 
Anmälan på Internet. 
 
Fasta ordinarie prov under året 
Hallstahammar 31 maj 2009 
Hällefors 26 sep 2009  
 
Rörliga prov under gäller från snöfritt till senast 1/10. 
 
 
 
Vid höstens sista provtillfälle i Hällefors, är det planerat för en trevlig 
gemensam kväll, med mat, dryck och galenskaper.  
Det blir en heldag vid grytet, med möjlighet till både grytprov och viltspårprov. 
Fest kommiten informerar om detta, senare i sommar via Internet och e-mail. 
 
 
Styrelsen är tacksam, om ni vill delge er e-mail adress.  
Detta för att kunna skicka ut brev och Pm, till ett lägre porto kostnad. 
Skicka er e-mail adress till: familjen.dammshojden@telia.com 
 
 
 
 
 
Alla medlemmar är välkomna till en kul och aktiv, förhoppningsvis givande 
prov och träningssäsong 
    
Hälsningar: 
Styrelsen BGK  April 2009 
                                                                                          
 


