Halland/Småland

LOKALAVDELNING - HALLAND/SMÅLAND

KONTAKTPERSON:

Nina Larsson

0763-279175

nina@bullmastiffklubben.se

Therese Steen Skogsmark

070-832 19 74

titti.71@hotmail.com
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"Allt deltagande i verksamhet
Bullmastiffklubbens
som arrangeras i regi, via lokalavdelningarna, sker under eget ansvar och

Hallans/Småland kommer här att kontinuerligt presentera kommande aktiviteter och övrigt av intresse fö

Om ni har frågor angående Halland/Smålandsgruppens aktiviteter så hör gärna av er till någon av oss.

OBS!

Träffarna är inställda men andledning av att det är fortsatt skärpta allmänna i råd i flertal län!
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Välkomna på Bullmastiff träff med Halland/Smålandsgruppen.
När: 14/11
Var: Skärshults Camping (Hyltebruk)
Tid: 11:15

Varmt välkomna för en härlig promenad tillsammans med hundar och bulle folk.
Välkommen både nya ägare eller du som är intresserad av rasen. Vi träffas på camping parkeringen.
Efteråt fikar vi medhavd fika tillsammans
För vägbeskrivning 0721773019
Gå in på länkarna under för att se hur det kan se ut att gå där.
Om barn ska med så är det lättast med barn som är lite äldre och inte barnvagn.
Rundan har en del branta och små vägar emellanåt. Rundan är 5,8 km. Finns även en lång runda på 12
https://www.instagram.com/p/CCtgdEthUbr/...
https://www.instagram.com/p/CCtiLdbh4OA/..

*****

Bulleträff med Halland/Smålandsgruppen!
Äntligen är höstens andra träff här
Var: Jälluntofta Bygdegård
När: 25/10
Tid: 11:15
Medtag gärna gofika eller lunch Denna träff passar bäst för lite äldre hundar inte valpar.
Men man kan såklart komma med valp och välja att inte gå så långt. Vi går hela rundan eller så långt vi o
Varmt välkomna

3 / 10

Halland/Småland

För vägledning samma dag: 0721773019 /Nina
Jälluntoftaleden är en vandringsled i vacker och omväxlande natur i Hyltes inland.
Jälluntoftaleden är 12 km lång och tar dig genom vacker omväxlande natur. Start och parkering sker vid
Leden är märkt med skyltar och orange markering. Det finns 5 rastplatser längs leden, varav en har vind
Broschyr finns på Jälluntofta camping

****

Träff med Halland/Smålandsgruppen!
Hej alla hoppas ni har haft en bra sommar.
Äntligen är det dax för en träff i Växjöområdet.
Söndagen den 27/9 kl 11 ses vi i Osaby och går en promenad i naturreservatet.
Ta med fikakorgen.
Välkomna hoppas vi ses
Ett bra tillfälle att bekanta sig med rasen om man är intresserad

så självklart är man välkommen även utan ” bulle” .
https://naturkartan.se/sv/vaxjo/osaby-naturreservat

****
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Varmt välkomna till Bullmastiff träff med Halland/Smålands gruppen.

Vi startar med en liten promenad i den härliga omgivningen. Efteråt fikar vi medhavd fika tillsammans.
Vi hälsar gamla som nya Bullmastiff ägare eller er som bara är nyfikna på rasen välkomna

Var: Virsehatt Oskarström
När: 25/7
Kl:10:30
Kontakt: Nina 0721773019

Vet ni att ni kommer får ni väldigt gärna trycka i kommer på evenemanget. Vid frågor skicka Pm.

Varmt välkomna till Bullmastiff träff med Halland/Smålands gruppen
Vi startar med en liten promenad i den härliga omgivningen. Efteråt fikar vi medhavd fika tillsammans
Vi hälsar gamla som nya Bullmastiff ägare eller er som bara är nyfikna på rasen välkomna

5 / 10

Halland/Småland

Var: Apladalens natur och hembygdspark
När: 4/7-20
Kl:10:30
Kontakt: Nina 0721773019

*****

Välkomna på Bullmastiff träff i Haverdals naturreservat.

TRÄFFEN ÄR INSTÄLLD
När:12/4
Var: Haverdals naturreservat
Tid:11:15 (man kommer när man kan vi brukar vara där 2 timmar i alla fall)

Efter träningen fikar de som vill tillsammans med medhavd GO fika.

Vi hälsar gamla som nya Bullmastiff ägare eller er som bara är nyfikna på rasen välkomna.

Vi har en Facebook grupp som heter Bullmastiffgruppen Halland/Småland.
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Vid frågor skicka Pm på Facebook.
Vid vägbeskrivning skicka Pm eller ring.

Varmt välkomna till Bullmastiff träff med Halland/Smålands gruppen.
Vi startar med en liten promenad i den härliga omgivningen.
Efteråt fikar vi medhavd fika tillsammans.

Var: Apladalens natur och hembygdspark

TRÄFFEN ÄR INSTÄLLD
Vi möts på parkeringen
När: 4/4
Kl:10:30
Kontakt: Nina 0721773019

Vi hälsar gamla som nya Bullmastiff ägare eller er som bara är nyfikna på rasen välkomna.
Vi har en Facebook grupp som heter Bullmastiffgruppen Halland/Småland.
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Vid frågor skicka Pm på Facebook.
Vid vägbeskrivning skicka Pm eller ring.

*****

Välkomna på Bullmastiff träff i Halmstad!
När:15/2
Var: Galgberget Halmstad. Utsiktstornets parkering.
Tid:11:15

(man kommer när man kan vi brukar vara där 2 timmar i alla fall)

Vi träffas vid parkeringen vid utsiktstornet och går en runda i den härliga miljön på Galgberget.
Efter promenaden fikar de som vill tillsammans med medhavd GO fika!

Vi har en grupp på Facebook som heter: Bullmastiffgruppen Halland/Småland.
Där står med uppdateringar om ev ändringar och bilder. Ta en titt!!

Välkomna nya som gamla bullmastiff ägare eller kanske du som bara är nyfiken på rasen
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****

Varmt välkomna till årets andra Bullmastiff träff med Halland/Smålands gruppen.
Vi träffas vid Torghusets parkering. Social träning, miljöträning och ev lite mörker träning .

Vi startar med en promenad i samhället. Efteråt fikar vi medhavd fika tillsammans.
Vi hälsar gamla som nya Bullmastiff ägare eller er som bara är nyfikna på rasen välkomna

Var: Smålandsstenar Torghuset.
När: 2/2-20
Kl:16:40
Kontakt: Nina 0721773019

*****

Varmt välkomna till årets
. första Bullmastiff träff med Halland/Smålands gruppen
Vi startar med en liten träff i Torup med en promenad i den härliga omgivningen.
Efteråt fikar vi medhavd fika tillsammans.
Vi hälsar gamla som nya Bullmastiff ägare eller er som bara är nyfikna på rasen välkomna
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Var: Bosgårdsfallet Torup
När: 18/1
Kl:11:15
Kontakt: Nina 0721773019
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