Månedsmail fra Dragsholm Hundeskole - August
Hej xxxxxx
Så er sommerferien ved at være overstået, og vi skal til at starte op igen. Vi starter træningen op igen
torsdag den 14/8-14!
Vi gør opmærksom på, at ALLE starter på det hold de sluttede på inden ferien. Også selv om man ikke
længere har en hvalp. Har du en hvalp, der er over 6 mdr. vil hvalpetræneren hurtigst muligt hjælpe
dig videre til næste hold.
Sommerfest - husk at vi holder sommerfest den 30/8-14. Du kan tilmelde dig og din familie via vores
hjemmeside http://dragsholmhundeskole.dk/fest_tilmeld.html. Kniber det med at finde ud af online
tilmelding, er man velkommen til at sende Maj-Britt eller Lars en mail, så skal vi nok tilmelde jer. Vi skal
bare vide hvor mange der kommer over 11 år og under 11 år og om I overnatter. Se invitationen på
vores hjemmeside for detaljer. Vi håber at se rigtig mange af jer. Sidste tilmeldingsfrist ogbetalingsfrist
er 21/8.
Trænermøde - Der er trænermøde den 9/9. Så hvis du har noget, vi skal tage op, skal du lægge en
seddel i postkassen inden!
Årskalender - der er vedhæftet en kalender for resten af dette kalenderår til denne månedsmail. Her
kan du se de vigtige datoer, så du allerede kan reservere dagene nu.
Olivers - husk at give Helle besked, hvis der er specielle ønsker mht. indkøb af Olivers. Det kan I gøre i
klubben eller på helle@dragsholmhundeskole.dk.
"Bixen" - udover foder og godbidder fra Olivers er det muligt at få genopfyldt træningstasken
med bolde, reb, drikkedunke, godbidtasker, apportpinde og meget mere i klubhusets lille "Bix", som du
finder i hjørnet ved køkkenet.
Husk du kan selv rette telefonnummer, mail adresse og bopæls adresse via vores hjemmesiden/Login.
Du skal bruge din egen kode, som er xxxxx. Her kan du også selv opdatere dine forsikringsoplysninger
og din hunds fødselsdag.
med venlig hilsen
Dragsholm Hundeskole

