MÅNEDSMAIL DECEMBER

Hej
Så blev det tid til årets sidste månedsmail.
Juleafslutning - Søndag den 6/12 er der juleafslutning. Vi starter kl 10.00, hvor alle træner med deres
sædvanlige træner (bortset fra hvalpeholdet som træner sammen med hverdagsholdet).
Efter "træning" samles vi i klubhuset til æbleskriver og gløgg/kakao. Her deler vi også julegaver ud til
trænere og bestyrelse. Husk at det er tilladt at tage familien med. Vi glæder os til at se jer og ønske alle
en god jul.
Bestyrelsesmøde - der er bestyrelsesmøde den 14/12-15. Så hvis I har noget, I synes vi skal have tage
op, så skal det lægges i vores postkasse i klubhuset senest søndagen den 6/12. Så kommer det med på
mødet.
Opstart efter juleferie - vi har flyttet opstarten efter juleferie denne gang så vi først starter søndag den
10/1-16!
Teoriundervisning - næste teoriundervisning er den 17/1 fra kl. 09-10.30 Husk at teori er obligatorisk,
så alle gamle medlemmer der endnu ikke har deltaget skal komme denne gang. Derudover skal alle
nye hunde, der er startet op siden sidste teoriaften også deltage. Alle der i vores medlemsdatabase
ikke står som tidligere at have deltaget vil få en besked på mail i starten af januar.
Høvepladsen - Som I alle sikkert har set/hørt så er Høvepladsen sat til salg. Indtil videre har vi ikke hørt
noget mht. om der er indkommet nogle bud eller andet. Så indtil videre træner vi videre som
sædvanlig og ser i det nye år, hvad det byder.
Så vil vi bare slutte året af med at ønske alle en super god jul og et godt vuffe roligt nytår. Husk nu at få
trænet i juleferien, så hundene og I ikke glemmer alt hvad I har lært :-) Vi ses til januar.
med glædelig julehilsen
Dragsholm Hundeskole
GOD JUL TIL ALLE!

