MÅNEDSMAIL APRIL 2015

Hej
Så er vi vist godt i gang med april. Månedsmailen er lidt forsinket pga. påskeferien, men bedre sent
end aldrig.
Træningstider - som I jo har opdaget er vi gået til sommer træningstider:


Begynder, Let lydighed, AG1 og Rally - træner fra kl. 17.30 - 19.00
 Hvalpe, F/H, AG2 og Tricks - 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.
Teori aften - vi vil forsøge at indføre en teoriaften for nye medlemmer. Her vil blive gennemgået
træningsteorier, belønningsteknik , grundtræning, adfærd o.l. teoretisk info som er vigtigt for at få en
god træning, men næsten umuligt at undervise i på træningspladsen med glammende hunde.
Teoriaften vil blive afholdt hver anden måned for alle nye, der er startet siden sidst uanset hvilket hold,
de er tilmeldt. Alle jer der er "gamle" medlemmer, er selvfølgelig også velkomne til at deltage. De tre
første gange bliver den 16/4, 11/6 og 20/8. Det er fra kl. 17.30-19.00 i klubhuset. Går man på et af
tidlige de hold, skal man altså ikke have hund med den dag, hvis man skal deltage i teoriaften. Går man
på et af de sene hold, er man så heldig, at man kan nå begge dele :-)
Vi kan helt klart anbefale alle eksisterende medlemmer at tage teoriaften en af de tre gange - jo før jo
bedre! Det giver en grundig ballast for forståelse og videre træning - og kan måske endda give noget
afklaring omkring ens nuværende situation!
Kontrol - husk at det er sidste frist for visning af vaccinationsattester og forsikringspapirer 12/4. Har I
ikke vist dem endnu, SKAL de være med på søndag og fremvises INDEN træning - ellers må jeres hunde
ikke komme ud af bilerne. I kan også sende det på mail til mona@dragsholmhundeskole.dk
Store bededag - husk at træningen er flyttet fra den 30/3 til onsdag den 29/3. Samme tidspunkter!
Veste - der bestilles veste for sidste gang fredag, så hvis der er nogen der skal have veste, så er det
sidste chance. Str. går fra S til 3xl. Send en mail til formand@dragsholmhundeskole.dk. Vesten leveres i
marineblå med logo tryk og koster 225 kr. Den er super til træning, fordi der er ikke mindre end 14
lommer. Så der er plads til både mobil, penge, nøgler , prutteposer, masser af godbidder og meget
mere.
Det var det for denne gang - vel mødt.
med venlig hilsen
Dragsholm Hundeskole

