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Hej
Så er det lige ved at være forår og marts står for døren :-))
Generalforsamlingen -er lige op over - nemlig som tidligere meldt ud den 4/3-15. Vi starter kl. 18.30
med spisning for dem der har tilmeldt sig. Det varer ca. en times tid. Derefter er der en kort pause,
hvorefter vi fortsætter med selve generalforsamlingen. Til sidst udnævner vi årets hundefører. Dvs. i år
udnævner vi igen to - for lige som sidste år kunne vi ikke vælge :-)
Træningstider - Husk at vi fra 1/4 går over til sommer træningstider. Det betyder, at I nu skal til at
huske et nyt tidspunkt :-)) Den sidste søndags træning er den 22/3! (29/3 er nemlig en helligdag så der
er vi lukket, ligesom vi er lukket pga. helligdag den 2/4).
Tiderne fra og med 9/4-15 er:


Kl. 17.30 - 19.00 Begynder, Let Lydighed, Rally og AG1
 Kl. 19.30 - 21.00 Hvalpe, F/H, Tricks og AG2
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 en deltage i
undervisningen, fordi det vil forstyrre for meget.
Årlig kontrol af vaccinationer og forsikring - senest 12/4-15 skal alle have afleveret en kopi af deres
vaccinations- og forsikringspapirer til Mona. Enten pr. mail, i hånden eller i postkassen. (Hunde der er
meldt ind i år 2015, er undtaget for dem har Lisette lige set).


Husk at I skal have en udvidet forsikring og jeres policenummer skal være registreret i vores
database.
 Husk at jeres hunde skal være årligt vaccineret mod Kennelhoste og Leptospirose og mindst hvert
tredje år mod leverbetændelse, parvo-virus og hundesyge.
Er alle vaccinations- og forsikringsregler ikke opfyldt senest 12/4-15, vil jeres hund ikke få lov til at
opholde sig på træningspladsen. Heller ikke til hygge aktiviteter!
Gulv renovering - vi kan oplyse at vi graver gulvet op den 30-31/5-15. Så er der nogen der endnu ikke
har fået skrevet sig på som hjælper, så meld jer endelig til. Vi skal bruge en del hænder. Vi sørger
selvfølgelig for forplejning. Selve støbe arbejdet får vi en entreprenør til at udføre for os.
Men allerede omkring 7-10/5 bliver klubhuset tømt for møbler, da alle fliserne skal tages op i perioden
14-17/5.
I bygge perioden fra gulvet tages op til det endelige støbte gulv er hærdet op, vil vi ikke kunne bruge
klublokalet. I den periode foregår al samling og kaffe hygge udenfor.
Lydighedsholdene - en lille "pep talk" omkring lydighedsholdene. Begynderholdet har en meget stor
søgning. Vi vil derfor godt slå et slag for de andre super gode lydighedshold, der er i klubben.
Begynderholdet er kun tænkt som en mellemstation mellem hvalpe holdet og de andre lydighedshold -
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eller som en blid introduktion til hundetræning, hvis man kommer uderfra og aldrig har trænet hund
før. Udover dette hold har vi tre andre muligheder for at træne decideret lydighed: Let lydighed - som
er hverdagslydighed og aktivering, F/H Lydighed - som er lydighed med fokus på den præcision der er i
konkurrence øvelser og Rally lydighed - som er lydighedsøvelser lavet efter skilte lidt i stil med agility,
et super alternativ til den traditionelle måde at træne lydighed og et godt alternativ til hunden som har
brug for lidt mere fokus enten fordi den kammer over med mange hunde omkring sig eller fordi den er
nervøs omkring andre hunde. Alternativ til lydigheds træning er Tricks holdet som starter imorgen,
søndag den 1/3. Det er en effektiv måde at få skabt en god kontakt og lydighed i sin hund på en
anderledes kreativ måde. Så hermed en opfordring til alle - men især begynderholdets hundeførere om at kigge lidt på mulighederne for at rykke over på et af de andre hold. Tag gerne en snak med
enten din egen træner eller den der har det hold, du har kig på.
Andre aktiviteter




Der er 5 pladser tilbage til foredraget den 26/3-15 med Irene Jarnved. Så har du ikke bestilt endnu er
det lige op over! Og til dem der har bestilt - husk at betale indenfor tidsfristen, ellers mister I retten
til jeres billetter og de vil blive solgt til anden side!
Der er stadig pladser på foredraget 24/9-15 med Karen Frost - så skynd dig at få en plads!
Begge foredrag kan du tilmelde dig fra vores hjemmeside
www.dragsholmhundeskole.dk/foredrag.html.
Veste - du kan nu købe en vest med hele 14 lommer og klubbens logo! Den koster 225 kr og kan købes
ved henvendelse til Maj-Britt (Så længe lager haves!) For dem som har skrevet sig på tavlen de sidste
to gange, har vi jer skrevet op, så I får, så snart de kommer fra trykkeren/leverandøren.
Det var det for denne gang - vel mødt.
med venlig hilsen
Dragsholm Hundeskole

