Hej xxxxx
Så blev det endelig forår :-))
Generalforsamlingen -er lige op over - nemlig som tidligere meldt ud
den 5/3-14. Vi starter kl. 18.30 med et foredrag med en fra DcH's
eftersøgningstjeneste. Det varer ca. en times tid. Derefter er der en kort
pause med kaffe og kage, hvorefter vi fortsætter med generalforsamlingen.
Tilsidst udnævner vi årets hundefører. Dvs. ï år udnævner vi to - for vi kunne
ikke vælge :-) Til gengæld udgår Årets Medlem i år.
Træningstider - Husk at vi fra 1/4 går over til sommer træningstider. Det
betyder, at I nu skal til at huske et nyt tidspunkt :-)) Dvs. at den sidste
søndags træning er den 30/3 (hvor urene er stillet frem!)
Tiderne fra og med 3/4-14 er:
Hvalpemotivation, Let lydighed og AG1 - træner fra kl. 17.45 - 19.15
 GPS, F/H og AG2 - træner fra kl. 19.30 - 21.00.
For begge tidspunkters vedkommende starter alle INDE i klubhuset uden
hund.


Husk af respekt for din træner, dine holdkammerater og hundene, at I skal
være der til tiden!Kommer man for sent, kan man risikere at træneren ikke
vil lade en deltage i undervisningen, fordi det vil forstyrre for meget.
Natløb - den 20/3 har vi natløb. Vi starter kl. 18.30. Husk lommelygter og
varmt tøj. Tilmelding hænges op i klubben, men I kan også tilmelde jer
online via dette link: http://dragsholmhundeskole.dk/natloeb.html. Du
tilmelder dig ved at angive dit medlemsnummer, som er xxx og din kode,
som er xxxxx. Det koster 10 kr pr person, da vi serverer aftensmad efter
"strabadserne". Betaling sker i klubben.
Kalender - det er nu muligt fra hjemmesiden at udskrive en årskalender
med alle aktiviteter sat ind. Så hold jer ajour på

www.dragsholmhundeskole.dk (kalenderen pr. d.d er også vedhæftet denne
mail).
Tricks træning - der starter nyt hold op i Tricks træning 30/4. Der er stadig
to ledige pladser. Så hvis det er noget du kunne tænke dig, så henvend dig
til Helle.
Vaccination af hunde - vi minder om at i Dragsholm Hundeskole har vi en
regel om, at ALLE hunde skal være vaccineret én gang om året for at få lov
til at færdes på vores træningsarealer!
Vi er klar over, at der igennem de sidste 3-4 år har kørt en diskussion
dyrlæger og interesse organisationer imellem, om det kunne være
hensigtsmæssigt kun at vaccienere voksne hunde hvert 2.-3. år. Men den
diskussion går hovedsageligt på de hunde, der ikke færdes særligt ofte i
offentlige rum andet end på små gå ture. For hundeskoler og andre
organisationer, der har en stor koncentration af hunde på et forholdsvist
lille område, er der stadig en forøget smitterisiko. Og da især hvalpe og
gamle svækkede hunde dør af nogle af de sygdomme, som vi i dag
vaccinerer imod, er det derfor DH's mening, at den risiko vil vi ikke udsætte
vores egne eller vores medlemmers hunde for. Derfor er det og vil det
fortsat være en regel for at være med i Dragsholm Hundeskole, at ens hund
skal have én årlig vaccination.
Kontrol af vaccinationer og forsikring - det bringer os videre til vores
stikprøve kontroller, som vi nu vil gå igang med. Igennem den næste tid vil vi
foretage kontrol af jeres hundes vaccinationer og forsikringer. De enkelte
hold vil derfor i den kommende tid få besked på at medbringe dokumenter,
så jeres træner kan se dem og krydse af, at de er i orden. (Også selvom I lige
har vist dem ved indmeldelse - den enkelte træner har ikke
indmeldelsesdatoer, så derfor er det et HELT hold ad gangen).
Husk at I skal have en udvidet forsikring og jeres policenummer skal være
registreret i vores database.
Det var det for denne gang - vel mødt.

Husk du kan selv rette telefonnummer, mail adresse og bopæls adresse via
vores hjemmesiden/Login. Du skal bruge din egen kode, som er xxxxx. Her
kan du også selv opdatere dine forsikringsoplysninger og din hunds
fødselsdag.
Ønsker du at ændre din kode til noget som er lettere at huske, kan du sende
en mail til formand@dragsholmhundeskole.dk med det, du ønsker den skal
være. Så vil du få besked, når den er rettet. Bemærk dog at du dermed selv
skal huske din ny kode. Den kan ikke ses eller gensendes.
med venlig hilsen
Dragsholm Hundeskole

