MÅNEDSMAIL FEBRUAR 2016

Hej
Nu nærmer foråret sig - håber vi da :-) Her kommer marts månedsmailen med alle
de vigtige ting for den næste måned.
Generalforsamlingen -er lige op over - nemlig som tidligere meldt ud den 9/3-16. Vi
starter kl. 18.30 med spisning for dem der har tilmeldt sig. Det varer ca. en times tid.
Derefter er der en kort pause, hvorefter vi fortsætter med selve
generalforsamlingen. Husk at alle der har betalt kontingent har stemmeret, men du
skal have været medlem et halvt år, for at kunne stille op til en post.
Vi glæder os til at se rigtig mange denne aften, da det er den gang på året, hvor du
som medlem har en direkte her og nu indflydelse på hvordan klubben drives. Så kom
og gør din stemme gældende.
Træningstider - Husk at vi fra 1/4 går over til sommer træningstider. Det betyder, at
I nu skal til at huske et nyt tidspunkt :-)) Den sidste søndags træning er den 20/3!
(27/3 er nemlig en påskesøndag hvor vi har lukket).
Tiderne fra og med 7/4-16 er:
Kl. 17.30 - 19.00 Hverdagslydighed og Agility
 Kl. 19.30 - 21.00 Hvalpe & F/H
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 en deltage i undervisningen, fordi det vil forstyrre for meget.


Årlig kontrol af vaccinationer og forsikring - senest 12/4-16 skal alle have afleveret
en kopi af deres vaccinations- og forsikringspapirer til Birgit. Mdeget gerne sendt til
mail adressen vaccination@dragsholmhundeskole.dk ellers i hånden eller i
postkassen. (Hunde der er meldt ind i år 2016, er undtaget for dem har Lisette lige
set).
Husk at I skal have en udvidet forsikring og jeres policenummer skal være
registreret i vores database.
 Husk at jeres hunde skal være årligt vaccineret mod Kennelhoste og Leptospirose
og mindst hvert tredie år mod leverbetændelse, parvovirus og hundesyge.
Er alle vaccinations- og forsikringsregler ikke opfyldt senest 12/4-16, vil jeres hund
ikke få lov til at opholde sig på træningspladsen. Heller ikke til hygge aktiviteter!
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Teoriundervisning - husk at der er obligatorisk teoriundervisning næste søndag 13/3
kl 11-12.30 for alle dem der endnu ikke har deltaget!
Det var det for denne gang - vel mødt.
med venlig hilsen
Dragsholm Hundeskole

