MÅNEDSMAIL FEBRUAR 2015

Hej
Så er vi lige ved at gå ind i februar - I får lige månedsmailen et par dage før, men jeg får ikke tid søndag, så derfor får I den nu :-)
Træningstider - fra og med 9/4-15 går vi som sædvanlig over til sommertider - det betyder hverdagstræning! Holdene træner på følgende tider
ALLE SAMMEN TORSDAG:



Kl. 17.30 - 19.00 Begynder, Let Lydighed, Rally og AG1
Kl. 19.30 - 21.00 Hvalpe, F/H, Tricks og AG2

Natløb - der er natløb den 26/2-15. Det plejer at være super sjovt, så husk at tilmelde jer. Det koster 10 kr /pers og man er meget velkommen til at
tage familien med.
Generalforsamling - sæt allerede nu kryds i kalenderen den 4/3-15 hvor vi har generalforsamling. Indkaldelse vedhæftet! Bemærk at i år har vi
arrangeret spisning (gratis) inden og der er TILMELDING til spisning! Så husk at skrive jer på, hvis I ønsker at spise med. Ønsker man ikke at spise
med, starter selve generalforsamlingen ca. 19.45. Der er ikke tilmelding til generalforsamlingen KUN spisningen!
FLITTIGE HÆNDER SØGES - vi har igennem nogle år sparet sammen til at få et nyt gulv i klubhuset OG NU SKAL DET VÆRE. Det kræver dog nogle
velvillige hjælpende hænder, da arbejdet jo ikke klares af sig selv. Der er derfor sat en seddel på opslagtavlen med datoer for hvornår, vi håber på at
kunne gå igang. Vi vil derfor indtrængende bede så mange som muligt om at skrive sig på og sætte kryds udfor de datoer, I vil kunne hjælpe. Det
drejer sig primært om gravearbejde, køre med trillebør og lægge flamingo/armeringsnet ud, samt evt. hjælp til støbningen (som dog sker med
betonkanon). Som sagt jo flere jo bedre - så er arbejdet hurtigere overstået. Vi sørger selvfølgelig for forplejningen på arbejdsdagene.
I den periode der arbejdes på gulvet er der kun klubhus i depotrummet - samling foregår udenfor!
Vigtige datoer - vi har til vores årlige planglægningsmøde haft godt gang i kalenderen og I kan allerede nu sætte kryds på følgende dage (udover
natløb og generalforsamling):








30/4 er træningen flyttet til 29/4 for alle hold
25/6 er træningen flyttet til 26/6 for alle hold, hvor der er for sjov træning efterfulgt af en grillaften/sommerfest
SOMMERFERIE LUKKET fra 27/6 til og med 12/8
13/8 Opstart efter sommerferie
24/9 Foredrag med Karen Frost "Kom når jeg kalder – indkaldet der virker" - tilmelding og deltager betaling.
4/10 Skovtur - her starter vinterens SØNDAGS træning igen
6/12 Juleafslutning

Vi arbejder desuden på et foredrag om hundesprog med Irene Jarnved - men datoen ligger ikke fast endnu.
Nye trænerføl - Mette og Aino er gået igang som trænerføl og vil være med rundt på holdene.
Vaccinations reminder - en lille reminder til dem af jer der manglede nogle af jeres vaccinationer ved sidste kontrol. Da vi indførte reglerne sidste
år, var der nogen der i løbet af året inden næste kontrol skulle få styr på de manglende vaccinationer. Nu nærmer vi os, så husk at få styr på det nu!
I år vil der ikke længere blive givet dispensationer for manglende vacciner! Så har man ved kontrollen ikke vaccinationerne i orden, får man ikke lov
til at træne!
Vand - Husk at det stadig er vinter. Det betyder, at I selv skal huske at have vand med til jeres hunde.
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.
med venlig hilsen
Dragsholm Hundeskole

