MÅNEDSMAIL APRIL 2016

Hej
Så er er vi gået over til sommertræningstider. Vi starter i aften 7/4-16.
TRÆNINGSTIDER * Hverdagslydighed og Agility - træner fra kl. 17.30 - 19.00
* Hvalpe, F/H - træner fra kl. 19.30 - 21.00.
Husk af respekt for din træner, dine holdkammerater og hundene, at I
skal være der til tiden INDE i klubhuset UDEN hund. Kommer man for
sent, kan man risikere at træneren ikke vil lade én deltage i
undervisningen, fordi det vil forstyrre for meget.
TRÆNING EFTER EN FERIE - husk at når jeres hunde ikke har været i
klubben et stykke tid enten pga. helligdage, ferie eller andet, så har
de MEGET svært ved at koncentrere sig første gang de kommer tilbage.
Det er derfor bydende nødvendigt, at I har MASSER af små lækre
godbidder med! Og de skal være ekstremt lækre - ikke bare tørfoder.
Ellers vil I have meget svært ved at få kontakt med jeres hund, da
alle de "nye" indtryk vil være stærkere. Og uden kontakt - ingen
træning/indlæring.
TEORI UNDERVISNING - for dem der endnu ikke har deltaget i
teoriundervisningen er næste gang den 19/5. Da det til den tid er helt
nye hvalpe hundeførere, er teoriundervisningen lagt i
hvalpetræningstiden - hele holdet skal alligevel have teori. Derfor er
det denne gang kl. 19.30-21.00! Teoriundervisning er for alle nye
hundeførere uanset hvilket hold man går på!
_For jer der har været medlemmer et stykke tid, men endnu ikke deltage,
skal vi gør opmærksom på, at teoriundervisningen er OBLIGATORISK.
Dvs. at hvis man ikke deltager, mår man ikke træne!_
KONTROL - husk at det er ved at være sidste frist for visning af
vaccinationsattester og forsikringspapirer 14/4-16. Har I ikke vist dem
til Birgit endnu, SKAL de med senest næste torsdag og fremvises INDEN
træning - ellers må jeres hunde ikke komme ud af bilerne. I kan også
sende det på mail til vaccination@dragsholmhundeskole.dk (Dem der er
startet efter 1/1-16, skal IKKE fremvise igen).
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REMINDER OM BETALING - der er sendt kontingent opkrævning ud og der er
en del der endnu ikke har betalt. Så husk at tjekke jeres mailboks. Har
I ikke fået en opkrævning, kan det skyldes at vi har en forkert
mailadresse på jer. Så henvend jer til Lisette. Deltagelse i træning
kræver/forudsætter at man har betalt sit træningsgebyr!
VEDLIGEHOLDELELSESDAG - husk at der er vedligholdelsesdag lørdag den
16/4-16. tilmelding ligger i klubhuset. Efter arbejdet griller vi.
STORE BEDEDAG - husk at træningen er flyttet fra den 21/4 til onsdag
den 20/4. Samme tidspunkter!
KR. HIMMELFARTSDAG - ingen træning 5/5 pga. helligdag!
Det var det for denne gang - vi ses i aften!
med venlig hilsen
Dragsholm Hundeskole

