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Hej
Så nåede vi september og det blev igen tid til en ny månedsmail.
Kontingent - om kort tid sendes der igen kontingent opkrævninger ud. Husk at sikre dig, at det er den
rigtige mailadresse, du er tilmeldt med.
Foredrag - torsdag den 24/9 er der foredrag med Karen Frost "Kom når jeg kalder". Det koster 100 kr for
medlemmer og 150 kr. for ikke-medlemmer. Du kan læse mere og tilmelde dig på vores hjemmeside
http://dragsholmhundeskole.dk/foredrag.html. Tag meget gerne naboer eller andre hundevenner med!
Bemærk foredraget foregår på Getsøvej 16, 4500 Nykøbing Sj. Denne dag er der IKKE træning i klubben!
Hold fremover - Let lydighed / Begynder slås sammen til HVERDAGSLYDIGHED. F/H, hvalpe og spor
fortsætter som hidtil.


Hvalpemotivation - her lærer din hvalpe kontakt, gå pænt, ro, selvkontrol og leg - den grundlæggende
K.L.I.K indlæring (Kontakt, Leg, Initiativ, Kontrol) som er fundamentet for at din hund fungerer, når den
bliver teenager/voksen. Din hund kan gå på dette hold til den er 6-7 md. Derefter skal du vælge et af
vores lydighedshold.
 F/H lydighed underviser primært i øvelser ift. lydighedsprogrammet fra DGI. PLADS, APPORT,
FREMADSENDELSE, FJERN DIRRIGERING osv. Dette hold er for dig der går op i præcision, er lidt mere end
almindeligt interesseret i hundearbejde og godt lige vil kunne lidt mere.
 Hverdagslydighed underviser primært i gå pænt/plads, sit, dæk, kom når jeg kalder, kontakt, "hygge"
øvelser og andre hverdagsøvelser. Du kommer også til at "snuse" lidt til øvelserne fra F/H lydigheden.
Dette hold er for dig der "bare" skal have din hund til at fungere i hverdagen.
Det betyder, at du som hundeejer skal bestemme dig for, hvad det er du ønsker at få ud af din træning og
dermed finde ud af, om du går på det rigtige hold :-)
Teoriaften - vi har før sommerferien indført en teoriaften for at lære alle den rent teoretiske viden, der
ligger til grund for vores undervisningsmetoder. Denne gøres nu obligatorisk så ALLE inkl gamle medlemmer
skal have været med på en teoriaften. Derfor vil vi i den næste tid til samling finde ud af, hvem er jer, der
mangler. Dem der mangler vil få en mail med besked om at deltage på næste teoriaften, som er den 11/1015 fra 11-12.30. For nogen kan det betyde, at det er i stedet for jeres træning med hunden den dag - og
for andre ligger det så I kan nå begge dele!
Fast opstart - fra og med idag indfører vi en "fast" opstarts dag hver måned. Det betyder, at der kun
kommer nye hunde ind på holdet hver den 1. træningsdag i måneden. Det giver mere ro i en tre ugers
periode, før der igen kommer nye hunde ind på holdet. (Dog med undtagelse her i overgangsperioden ift.
de hundeførere der allerede har fået lovning på opstart).
Skift at træningstider - husk at fra og med 4/10 går vi over til vintertider. Det betyder at træningen foregår
søndag formiddag.
Holdene bliver således:



Hvalpemotivation - kl. 9 - 10.30
F/H lydighed - kl. 9 - 10.30
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Hverdagslydighed - kl. 11 - 12.30
Agility - kl. 11 - 12.30
Der er som altid samling i klubhuset kl 9 & kl 11 uden hund. Derefter går vi ud og træner.
Kommende aktiviteter - vores årlige skovtur afholder vi i år den 18/10-15. Skovturen kommer i år til at
foregå i Annebjerg skov. Vi mødes på vandrehjemmets p-plads og følges derfra på tur. Efter turen er der
som sædvanlig hygge med kaffe og boller. Denne dag møder alle hold ind kl. 9 på adressen Egebjergvej 162,
4500 Nykøbing Sj. Husk vand til jeres hunde!
Best./trænermøde - der er best. møde den 8/10-15 og trænermøde 20/10-15. Så hvis du har noget på
hjertet, skal du huske at skrive det på en lap papir og smide det i vores postkasse i klubhuset inden
da. Postkassen tømmes umiddelbart inden mødet.
med venlig hilsen
Dragsholm Hundeskole

