Hej XXXXX
Så er vi gået ind i februar - og dermed kommer her en ny månedsmail.
Den nye holdstruktur - Vi er nu gået over til den nye holdstruktur og alle er
kommet ind på et (måske) nyt hold. I har alle været super positive og flinke
til at få meddelt, hvad I havde lyst til at træne i god tid. Tak for det.
Træningstider - husk at vi i forbindelse med omlægningen af holdene har
ændret vores træningstider. Første "runde" er fra 9.15 - 10.45 & anden
"runde" fra 11.00 - 12.30. (dvs. nu 1,5 time). Det første kvarter er som altid
sat af til samling i klubhuset. MEN BEMÆRK - samling er nu en del af
undervisningstiden! Hvis der ikke er noget at informere om, starter
undervisningen med det samme!. Det er derfor MEGET vigtigt, at du er der
præcis 9.15 eller 11.00 afhængig af hvilket hold du går på. Kommer du for
sent og undervisningen er gået igang, har træneren lov til at bede dig om at
vente med at komme ned til holdet, til der er en pause. Det forstyrrer alt for
meget, hvis du og din hund kommer ind midt i træningen.
Kommende aktiviteter - sæt allerede nu kryds i kalenderen den 5/3 hvor vi
har generalforsamling og den 20/3 hvor vi har natløb. Hør mere i klubben!
(Indkaldelse til generalforsamling er vedhæftet.)
Olivers - som I ved kan man købe hundefoder i klubben. Vi har ikke
mulighed for at have hele sortimentet hjemme, men Helle som står for
indkøb, tager meget gerne imod bestillinger, hvis vi ikke har lige jeres
produkt hjemme.
Løse hunde - vi minder om at det IKKE er tilladt at slippe sin hund løs på
pladsen! Heller ikke selvom man kommer før træning. De hunde, I måtte
opleve løbe rundt løs enten før eller efter træningstiderne, er trænernes
hunde. De sidder hele dagen i bilerne, mens vi underviser jer. De har derfor
"særtilladelse" til at have legetime før kl. 9.15 og efter kl. 12.30. Men for alle
medlemmernes hunde gælder det, at de kun må slippes løs, som en del af
træningen, når der er en træner til stede. Hvis I som medlemmer ønsker at
jeres hund skal løbe løs før eller efter træningen, henviser vi til stranden i

perioden før 1.4 og efter 1.10 eller til de store græsarealer som er at finde
lige udenfor lågen.
Vand - Husk at det stadig er vinter. Det betyder, at I selv skal huske at have
vand med til jeres hunde, for når frosten sætter ind, lukker vi for vandet.
Hunde Hømmer - en bøn til jer alle. Det er super vigtigt, at vi kan bevare et
godt naboskab med lejrskolen. Derfor er det rigtigt vigtigt, at I sørger for at
samle jeres hunde høm hømmer op efter jeres hund og sørger for at smide
poserne i skraldespandene. Der ligger stadig alt for mange hundeprutter i
græsset.
Husk du kan selv rette telefonnummer, mail adresse og bopæls adresse via
vores hjemmesiden/Login. Du skal bruge din egen kode, som er xxxx. 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

