
 
Hej	  du	  medlem	  i	  Östwestie!	  
	  
	  
Dags	  för	  nästa	  westiepromenad	  -‐	  söndagen	  den	  1	  mars!	  

	  
 
Denna gång har vi hundinstruktören Monica 
Johansson (från Byrackan) med oss. Tanken är att 
vi ska kunna få hjälp att läsa av våra hundars 
kroppsspråk samt ställa allmänna frågor om 
vardagslydnad. Promenaden kommer även att 
filmas och fotas så att vi har möjlighet att, om man 
önskar, ses en kväll för att kunna gå igenom lite 
långsammare vad som hände i vissa situationer. 
Man kanske har en osäker hund som man vill stärka 
självförtroendet på eller någon som gärna vill nafsa 
lite först och hälsa sedan. Hur ska man som 
matte/husse bete sig då för att bäst hjälpa sin hund? 
 
Vi kommer denna gång att gå de första 45 minuterna med alla hundar kopplade (ej 
flexikoppel och ha gärna sele om ni har det). Efter det stannar vi en liten stund för fika 
och därefter kommer hundarna få springa lösa. Allt efter önskemål på tidigare 
”Westiespråksföreläsningen” då flera ville få kontroll på sina lite ivriga hanhundar.  
 
Vi träffas på parkeringen utanför Arninge golfklubb. Låt inte hundarna hälsa på 
varandra innan Monica har meddelat att det är okej!  
Tanken är att tikarna ska ha ett rött band/koppel runt halsen och hanarna blått. 
Östwestie står för band om ni inte har egna halsband i rätt färg.  
 
Vägbeskrivning: 
Från E18 så sväng av mot Vallentuna, Vaxholm och Arninge S (avfart 185) och in på 
Arningeleden (264). Kör rakt fram i de båda rondellerna (med Arninge Centrum på 
högersidan). Sväng andra höger (mot Arninge GK), in på Roslagsvägen och golfklubben 
ligger första avfarten till höger. 
 
Om man kommer från Norrortsleden, sväng av mot Arninge, Sväng vänster vid skylt 
Arninge GK. 
 
Anmälan till Linda Bauer 073-726 35 48, kellie_linda@hotmail.com senast den 28 
februari. 
Se till att ha bra skor då det troligen är ganska blött och lerigt ute i markerna. 
 
Hjärtligt välkommen!	  


