Månedsmail fra Dragsholm Hundeskole - juni
Hej xxxxxx
(Beklager at I får den to gange - men der manglede nogle oplysninger i den første - dem havde sætternissen lige overset)

Så nåede vi officielt sommermåneden.
Sommerferie - husk at der er fælles sommerafslutning for ALLE HOLD torsdag den 26/6 kl 17.45.
Bemærk tidspunktet! Uanset hvornår du normalt træner eller hvad du træner - så skal alle møde ind kl
17.45 denne dag, da der kun er træning fra 17.45-19!
Derefter holder vi en god lang 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 14/8-14 til normale træninsgtider!
Sommerfest: Efter sommerferien afholder vi vores årslige sommerfest. Husk at holde øje med opslag i
klubben. Deltagelse er kun efter tilmelding!
Olivers: Så er der igen fyldt op med OLIVER’s foder - så husk at købe ind her i juni , så du har hvad
du/din hund skal bruge i sommerferien. Der er foder med både kylling, lam og fisk og der er olie for
pelsen og hvidløg mod flåter, trænings godbidder og div snacks til hundene.
OLIVER’s har skiftet producent. Opskrifterne er de samme, men foderposerne kommer fremover til at
se lidt anderledes ud og der bliver justeret lidt på priser. Fremover vil der være 12 kg i de store sække.
Det bliver for omfattende at beskrive det udførligt her, men I kan læse mere om ændringerne på
www.olivers.dk. I vil uændret kunne købe Olivers foder og godbidder i DH med 25% rabat
Foderet laves i 3 pille størrelser, som regel tager jeg hjem i mellem størrelsen, når det er i de store
sække og i små, når det er i 4 kg sækkene. Det står på poserne. Sig til, hvis I har andre ønsker ( eller
skriv det i den lyseblå bog der ligger på hylden ved Olivers foderet.)
Rally O: Rally holdet kom jo aldrig i gang pga. for få deltagere, men I får endnu en chance her i 3.
kvartal ( altså efter sommerferien til 1. oktober hvor vi går over til søndags træning.) Tidspunktet er
fra 19.30 til ca. 21. Der er plads til 6-8 deltagere på holdet.
Men her lidt om hvad det går ud på : Rally Lydighed ( Rally–Obedience, Rally-O eller bare Rally ) er en
forholdsvis ny sport i Danmark. Har et par gange før været udbudt i DH. Sporten er baseret på lydighed
og samarbejde, og lægger vægt på glæde og positivt arbejde. Det betyder at man både i
træningssituationen og i konkurrencesituationen skal udtrykke glæde og positivitet. Hård handling hverken fysisk eller verbalt - accepteres ikke.
Rally sporten består af en bane med 10-20 skilte, som angiver hvilke øvelser man skal udføre, og så
gælder det om at komme hurtigt og fejlfrit gennem banen. Denne sport er hurtigt blevet meget
populær, også her i Danmark. I begynderklassen skal hunden være i snor, i de andre klasser ( øvet,

ekspert og champion ) skal den være uden snor.
Det er rigtig sjovt, spændende og udfordrende. En anderledes måde, at træne sin hund på og sidst
men ikke mindst styrker det samarbejdet mellem hund og fører.
I Rally lærer man sin hund en masse grundlæggende øvelser, som også er anvendelige i hverdagen,( de
fleste af dem kender I fra lydighedstræning: lineføring, sit, dæk og stå). Hunden har det sjovt, bliver
kreativ og får øget kropskontrol. Sporten er sjov og lærerig uanset om man ønsker at deltage til
konkurrencer eller ej.
Kom og vær med!!! Træner er Helle, så ring 29291827 eller endnu bedre, send hende en mail:
helle@dragsholmhundeskole.dk
Vil du vide mere om Rally er her et par link : http://www.rally-lydighed.dk/,
http://www.dkk.dk/side.asp?ID=2829 og http://www.dch-danmark.dk/rally_side.htm
I kan også se et par film fra en konkurrence i Begynderklasse ( hunden går i løs snor )
http://www.youtube.com/watch?v=3PESvWDwpEs og en i ekspertklassen
http://www.youtube.com/watch?v=djWoqaWdhaY
Husk også at bruge hjemmesiden til at holde dig ajour med de sidste vigtige træningsoplysninger via
kalender, forside osv. Det er også via hjemmesiden, du selv kan opdatere dine medlemsinformationer.
Du skal bruge din personlige kode som er xxxxx.
med venlig julehilsen
Dragsholm Hundeskole

