Hej
Så nærmer sommertiden sig med hastige skridt. Denne gang får i månedsmailen lidt tidligt for den er
fyldt godt op med informationer, så hold tungen lige i munden.
Først stor tak til Christine for et kanont natløb - og til de 29 personer der var tilmeldt. Det er
nok rekord i antal tilmeldte! Vi havde et kanont godt vejr og det lykkedes at lave et natløb, der
"knækkede nakken" på deltagerne - der var simpelthen et par hold, der slet ikke nåede alle ti poster
igennem :-). Tak til Susanne for lækker mad. Der ligger nogle få men hyggelige billeder i galleriet spøgelserne har nok spist resten :-))
Træningstider - vi har sidste søndags træning nu på søndag. Derefter går vi over til sommertider fra og
med 3/4-14 og de 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.

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.
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.
Nyt tiltag - der kommer en postkasse op på søndag i klubben. Denne postkasse skal bruges til kopi af
dokumenter (som f.eks. vaccinationsattester, forsikringspapir o.l.) men også som forbindelsen mellem
jer og bestyrelsen/trænerne. Så hvis du har noget, du undrer dig over, ris, ros eller ønsker til træning
eller ændringer i klubben, bedes du lægge det i denne postkasse. Så vil trænere/bestyrelse sørger for
at tage tingene med til næste møde. Hvornår næste møde er, kan du se af kalenderen på
hjemmesiden. Bestyrelsen og trænerne vil ikke tage sagerne op imellem møderne, med mindre de
skønner, det er en lille ting, der er hurtig at svare på eller en haste opgave. Det sker for at give
bestyrelse og trænere arbejdsro til at arbejde med de planlagte opgaver og selvfølgelig med deres
egne hunde imellem møderne.
Du kan selvfølgelig også sende din henvendelse på mail, men den vil blive skrevet ud og lagt i
postkassen og håndteres sammen med de andre sager på møderne.
Nyt på hjemmesiden - der er kommet to nye menupunkter på hjemmesiden:
1. Orientering - her kan du finde diverse baggrunds forklaringer på forskellig oplysninger, samt
læse mere om hvad vi registrer om dig og din hund.
2. Månedsmail - her kan du finde en kopi af udsendte månedsmail (fra i år og frem). Dog er evt.
vedhæftede filer ikke med.
Vaccinations debatten - på best. mødet den 24/3-14 havde vi vaccinationsspørgsmålet oppe.
I den forbindelse har vi truffet følgende afgørelse:

Fra og med 24/3-14 gælder det, at for at gå til træning i Dragsholm Hundeskole skal din hund være
vaccineret med kernevaccinationer mod hundesyge, parvovirus og leverbetændelse mindst hvert 3. år
(maks 36 mdr imellem) OG med risiko sygdommene leptospirose og kennelhoste hvert år (maks 12
mdr imellem).
Baggrunden for hvorfor beslutningen er, som den er, kan man læse under vores nye info side
Orientering på hjemmesiden.
Kontrol af vaccinationer og forsikring - vi har i bestyrelsen vedtaget følgende ordning omkring
vaccinations- og forsikringskontrol:


Alle hunde skal en gang årligt aflevere en kopi af vaccinationsattest/sundhedsbog og
forsikringspapirer. De skal være afleveret i løbet af februar måned, så best. senest 1.3 kan gå i
gang med kontrollen. Der kontrolleres at vaccinationsreglerne er overholdt og at man har den
nødvendige forsikring og at den er betalt. Derfor skal din dokumentation indeholde de
nødvendige oplysninger. Dokumentationen skal påføres medlemsnummer og afleveres i
postkassen senest 1/3.

Her i år vil vi dog kontrollere vaccinationer i april/maj - derfor skal ALLE medlemmer aflevere kopi af
sundhedsbog/vaccinationsattest og forsikringsoplysninger inden 15. april. (Mht. dine
forsikringsoplysninger skal både kvittering for betalt forsikring, selskab, policenummer og udvidet
dækning fremgå). Papirerne skal afleveres i den postkasse, der sættes op i klubben om kort tid. Husk at
notere dit medlemsnummer på alt, hvad du lægger i postkassen.
Sponsor aftale - vi har indgået sponsor aftale med Rigtig hundemad i Asnæs, hvor man mod
fremvisning af gyldigt medlemskort eller månedsmail kan få 15 % i rabat på varer såsom liner, seler,
hundekurve osv. (ikke foder).
Skulle nogen af jer kende til andre steder, som kunne tænkes at indgå en lign. sponsor aftale, er I
velkommen til at kontakte bestyrelsen, som har en standard aftale liggende til udfyldelse.
Olivers - der er vedhæftet et lille skriv omkring Olivers foder fra Helle.
Medlemskort - i ovenstående anledning har vi fået lavet et medlemskort. Dit medlemskort er med i
denne månedsmail. Fremover udsendes det i oktober, når der er betalt medlemsgebyr.
Vedligeholdelsesdag - husk at sætte kryds i kalenderen ud for den 3/5-14. Der har vi årets
vedligeholdelsesdag og der er opgaver for alle. Der er hængt opslag op i klubben, hvor man kan
tilmelde sig. Det er også fint, hvis man bare kan noget af dagen. Vi sørger selvfølgelig for forplejningen.
Man er velkommen til at have sin hund med, men den vil skulle befinde sig i bilen eller i et hundebur,
mens vi arbejder. Vi vil så i løbet af dagen holde frikvarter, hvor hundene bliver sluppet ud.
Så støt op om dagen - det er bla. det arbejde, der er med til at holde kontingentet nede!
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 ***. 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
Husk at støtte op om vores sponsorer - Rigtig Hundemad i Asnæs, Tømerfirmaet Johansen og Pedersen

Dragsholm Hundeskole
Asnæs Lyngvej 11, 4550 Asnæs
Medlem: *******
Adresse: *******
Medlemsnr.: ***
MEDLEMSKORT: 1/10-13 til 30/9-14

