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Hej
Så blev det tid til årets sidste månedsmail.
Juleafslutning - Søndag den 7/12 er der juleafslutning. Vi starter kl 9.00, hvor alle bliver delt op i
grupper. Herefter er der ca. en times fælles gåtur med hvad man nu ellers kan finde på undervejs.
Efter gå turen samles vi i klubhuset til æbleskriver og gløgg/kakao. Her deler vi også julegaver ud til
trænere og bestyrelse. Husk at det er tilladt at tage familien med. Det koster 10 kr pr. pers. Skulle I
have glemt at tilmelde jer, så kom alligevel - så klarer vi det nok. Vi glæder os til at se jer og ønske alle
en god jul.
Bestyrelsesmøde - der er bestyrelsesmøde den 9/12-14. Så hvis I har noget, I synes vi skal have tage
op, så skal det lægges i vores postkasse i klubhuset senest søndagen den 7/12. Så kommer det med på
mødet.
Opstart efter juleferie - søndag den 4/1-15!
Nyt fra bestyrelsen - vi har besluttet at man fremover kun kan deltage på 1 lydighedshold med 1 hund.
Man kan dog godt deltage på 1 lydighedshold og så et eller flere af vores "alternative" muligheder
(rally, tricks, spor, agility, eftersøgning) med samme hund. Har man to hunde, som begge skal gå til
lydighed, må man gå på to forskellige lydighedshold - et med hver hund - eller melde en person mere
ind, så man er to om at træne.
Nye hold Lydighed eftermiddag: Lars starter et eftermiddagshold i januar. Det kommer til at ligge onsdage kl.
15.30. Det er en mellemting mellem hverdagslydighed og F/H program. Hvis man mener at passe ind til
det hold, skal man henvende sig til Lars, som tager stilling til om der er plads og om ens niveau er til
holdet. Det er primært tænkt som en mulighed for dem, der ikke kan komme søndage. Det er ikke for
hvalpe eller helt nye begyndere.
Eftersøgningsarbejde: Efter workshop dagen hvor vi arbejdede med eftersøgninsgarbejde (hunde der
finder tabte / glemte genstande) vil vi forsøge at lave et træningshold, så de der har lyst til at arbejde
med dette kan gøre det med hjælp fra Helle og Christine. Der vil trænes hver anden lørdag (i ulige
uger) kl. 10.00. Holdet mødes ved klubhuset og vælger så varierende områder/underlag til at udlægge
genstande og lade hundene finde dem. Ivar Bjørn fra DcH har indvilget i at hjælpe med supervision og
træning.
Der vil blive opslået en liste i klubhuset, hvor man kan skrive sig på. Holdet kan have 4-8 deltagere
og starter lørdag den 17/1-15.
Begge de to nye hold er på forsøgsbasis for at se om der er interesse for det. Vi vil snere på året (2015)
evaluere på om de skal opretholdes.
Tricks: Holdet starter igen i begyndelsen af det nye år - februar/marts- når der er deltagere nok. (dvs 68). Der trænes søndag kl. 11. Der er tilkendelgivelser fra en del hundeførere, der ønsker at deltage,
men der laves også til dette hold en tilmeldingsliste som hænges op i klubben.
Der vil arbejdes med klikkertræning og primært med de øvelser, der skal laves til den første af DKK's
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tricksfærdighedsprøver. Der vil dog også være mulighed for at indlære andre tricks, hvis deltagerne har
lyst til det.
Så vil vi bare slutte året af med at ønske alle en super god jul og et godt vuffe roligt nytår. Vi ses til
januar.
Husk du kan selv rette telefonnummer, mail adresse og bopæls adresse via vores hjemmeside/Login. Du
skal bruge din egen kode, som er xxxx. Her kan du også selv opdatere dine forsikringsoplysninger og din
hunds fødselsdag.
med glædelig julehilsen
Dragsholm Hundeskole
GOD JUL TIL ALLE!

