Månedsmail fra Dragsholm Hundeskole – Juni 2016

3. juni 2016

Hej
Så blev det atter sommer, så her får I den sidste månedsmail inden ferien.
Teoriundervisning - Normalt har vi kun teoriundervisning hver anden måned, men
da der er kommet mange nye her i juni og der er lang tid til næste teori, fletter vi en
ekstra omgang ind i denne måned, så de nye har noget at arbejde med i
sommerferien. Der er derfor teoriundervisning den 16/6-16 kl. 17.30-19.00 inde i
klubhuset. De nye der er startet siden sidste teoriundervisning, forventes at deltage.
Går man på Hverdagslydighed, må man denne gang så efterlade hunden hjemme, da
teorien er uden hund. Går man på Hvalpehold, får man træning efter teorien.
Sommerafslutning - husk at der er fælles sommerafslutning for ALLE
HOLD onsdag den 22/6 kl 18.00. Bemærk tidspunktet og dagen! (ingen træning
torsdag den 23/6 pga. Sankt Hans) Da vi regner med at lave noget hygge med
spisning, bedes du tilmelde dig på sedlen i klubhuset, hvis du kommer.
Olivers - da det har vist sig at der ikke er det store salg i vores Olivers foder, har
bestyrelsen valgt at stoppe som forhandler. Det er muligt at købe så længe lager
haves, men når det hele er solgt ud, kan man selv fremover bestille direkte hos
Olivers.
Visning af papirer - det er på sidste trænermøde besluttet at hver den første i
måneden vil enten Birgit, Charlotte eller Rita sidde i klubhuset og tage imod nye
medlemmer og se dokumentation på vaccination/forsikring, for dem der har papirer
med. De er der i pausen mellem de to hold. Det kan ses i klubbens kalender på
hjemmesiden, hvem der er tilstede den pågældende dag. De mellemliggende gange
(altså alle andre gange end den 1. træningsdag i måneden) henstiller vi til, at man så
vidt muligt sender sin dokumentation på mail eller via SMS (foto på en smartphone).
(Ellers er der trænere til stede der kan tage imod). Mail adressen er
vaccination@dragsholmhundeskole.dk & SMS nr til kassereren er 30 83 71 60. Hvis
man scanner sine dokumenter ind, skal man være opmærksom på at mail boksen kun
kan tage maks 5 MB data. Så fylder jeres indscannede dokumenter mere end det, skal
I lægge dokumenterne ind i vores Dropbox på adressen
https://www.dropbox.com/request/2avTO1JjZLX7RsqTSbpT. Spørg evt. Birgit til råds.
Informationer - der har været efterlyst noget info omkring hold, regler i klubben
osv. Derfor er der på opslagstavlen hængt en seddel op med træningstider og hold,
samt forklaring på hvad man træner på de forskellige hold. Der vil indenfor den
nærmeste tid kommme lidt flere opslag i klubhuset med relevant viden om klubben.
Så hold øje med "væggene" de har ikke ører men info :-))
For dem der er meget obs på hvornår køkkenet evt. er lukket, henviser vi til at man
holder øje med kalenderen der hænger på opslagstavlen. Der skriver Susanne, når
hun ikke er i klubben. :-)

Vand - Husk at I selv skal sørge for at tage vand med ud til hunden, når I træner.
Sørg for at have en skål og en flaske med, som I kan fylde op inden træning - og tag
det så med ud på den plads, hvor I træner. Så skal I ikke rende til og fra
undervisningen, for at "vande" hunde. :-)
Løse hunde - en lille henstilling. Det er IKKE tilladt at færdes på Høvepladsen med
løse hunde undetagen under træning! Alle hunde skal være i snor - også selvom I
kommer før træning for at lufte hund. Det er kun trænerhunde, der har lov til at løbe
løs på pladsen inden og efter holdene træner - det skyldes at vores hunde sidder i
bilerne i flere timer og venter, mens vi undeviser jer og jeres små vuffer. :-)
Efter sommerafslutningen holder vi en velfortjent sommerferie. Det betyder
selvfølgelig ikke, at du ikke skal træne med din hund - det er bare ikke i
klubben. :-)
Vi starter op efter sommerferien igen Torsdag den 11/8 til normale
træningstider.
Husk også at bruge hjemmesiden til at holde dig ajour med de sidste vigtige
træningsoplysninger via kalender, forside osv.
med venlig
Dragsholm Hundeskole

