Hej xxxxx
Så passerede vi årsskiftet. Vi håber alle har haft en fantastisk jul og et endnu
bedre nytår - forhåbentlig uden alt for mange skræmte hundebasser. Vi
springer ud i det - der er en masse vi skal informere om.
Træningsstart - er den 5/1-2014. Samme tid og hold som før jul.
Ændring i Holdstruktur - dem der var der til juleafslutningen ved det
allerede, men for alle andre er det helt nyt - den 1/2-14 ændrer vi
holdstruktur i klubben! Efter denne dato er der ikke længere noget der
hedder unghund og voksen hold, og der er heller ikke længere et "aut. skift"
fra det ene hold til det næste. Fra og med denne dato skal DU vælge, hvad
DU og DIN HUND har brug for at lære. Efter denne dato kan man kun gå på
hvalpeholdet til hunden er 6 mdr. Herefter skal man vælge om man ønsker
at gå på et af følgende hold:
Let lydighed og aktiveringsøvelser
 Fører/hund lydighedsprogram iht. DGI
 G.P.S - gå pænt i snor for stressede eller overgearede hunde.
Derudover tilbydes Agility, Spor og Tricks - men disse hold har IKKE løbende
opstart, så der skal man snakke med den pågældende træner og høre
hvornår der bliver plads.


Senest 1/2-14 skal du have givet din træner besked om, hvilket hold, du
godt kunne tænke dig at gå på. Beslutningen er selvfølgelig ikke permanent finder man ud af, at man godt vil have lidt flere - eller færre - udfordringer,
så finder vi ud af et hold skifte senere.
Vedhæftet er en oversigt over hvilke hold der tilbydes efter 1/2-14. I
klubben kan du få en brochure og du er meget velkommen til at få råd og
vejledning af din træner mht. valg af hold.
Træningstider - i forbindelse med omlægningen af holdene 1/2-14 udvides
træningstiden. Det betyder, at der fra en dag trænes fra 9.15 - 10.45 & fra
11.00 - 12.30 (dvs. nu 1,5 time). Det første kvarter er som altid sat af til

samling i klubhuset. MEN BEMÆRK - samling er nu en del af
undervisningstiden! Samlingen er stadig i klubhuset uden hund! Hvis der
ikke er noget at informere om, starter undervisningen med det samme! Det
er derfor MEGET vigtigt, at du er der præcis 9.15 eller 11.00 afhængig af
hvilket hold du går på. Kommer du for sent og undervisningen er gået igang,
har træneren lov til at bede dig om at vente med at komme ned til holdet,
til der er en pause. Det forstyrrer alt for meget, hvis du og din hund
kommer ind midt i træningen.
Foredrag "Før du får hund" - Dragsholm Hundeskole vil godt prøve at
afhjælpe nogle af de vanskeligheder der kan være ved at vælge hund. Derfor
tilbyder vi den 6/2-14 et foredrag/informationsaften med fokus på hvad
man skal tænke over INDEN man anskaffer sig hund. Så kender du nogen,
der overvejer at få hund, så henvis dem til vores hjemmeside, hvor de kan
læse mere og bestille billet. Det koster 50 kr. Har man allerede hund, men
overvejer en hund nr. 2 - måske race skift, kan man også få en del ud af
aftenen, da vi kommer ind på karakteristika for de forskellige grupper/racer.
Vedhæftet er en beskrivelse af foredraget - du må meget gerne tage nogle
eksemplarer næste gang du er i klubben og dele ud til naboer, venner,
dyrlæger, skoler osv.
Olivers - som I ved kan man købe hundefoder i klubben. Vi har ikke
mulighed for at have hele sortimentet hjemme, men Helle som står for
indkøb, tager meget gerne imod bestillinger, hvis vi ikke har lige jeres
produkt hjemme.
Vedhæftet er en beskrivelse af vores Olivers aftale og en uddybende
forklaring på Olivers og hvad vi tilbyder.
Vand - Så minder vi om, at vi er gået ind i vinterhalvåret. Det betyder, at I
selv skal huske at have vand med til jeres hunde, for når frosten sætter ind,
lukker vi for vandet.
RIGTIGT GODT NYTÅR TIL JER ALLE - VI GLÆDER OS TIL AT SE JER IGEN.

Husk du kan selv rette telefonnummer, mail adresse og bopæls adresse via
vores hjemmesiden/Login. Du skal bruge din egen kode, som er *****. Her
kan du også selv opdatere dine forsikringsoplysninger og din hunds
fødselsdag.
Ønsker du at ændre din kode til noget som er lettere at huske, kan du sende
en mail til formand@dragsholmhundeskole.dk med det, du ønsker den skal
være. Så vil du få besked, når den er rettet. Bemærk dog at det betyder, at
din nye kode er registret i vores medlemsdatabase og dermed ikke er 100%
hemmelig. Den vil kunne ses af alle trænere men selvfølgelig ikke af andre
medlemmer.
med venlig hilsen
Dragsholm Hundeskole

