Hej xxxx, medlemsnr. xx
Så er det allerede tid til en ny månedsmail :-)
Workshop dag - Søndag den 9/11 er som tidligere nævnt sat af til workshop dag. Det betyder, at vi
deler træningen ind i 4 forskellige workshops, hvor man så træner i 4 timer - dog med en frokost
pause. Programmet er træning kl. 10-12, frokost 12-13, træning igen fra 13-15. Der er tilmelding til
denne dag og det koster 50 kr (dækker bl.a. frokost med 1 øl/vand). Man tilmelder sig enten på
opslaget i klubben eller via hjemmesiden under Tilmeldinger. Man kan tilmelde 1 fører med 1 hund pr.
medlem!
1: Lydighed og næsearbejde v/ Ole og Mona - IKKE FLERE PLADSER!
2: Rally v/Helle og Andreas - 6 PLADSER TILBAGE
3: Agility og spring v/ Lisette og Christine - KUN 3 PLADSER TILBAGE!
4: GPS/Stress/Kropsbevidsthed v/ Maj-Britt - 5 PLADSER TILBAGE
Der skal som minimumvære 4 deltagere for at holdet bliver til noget! Maks antal er 8-10 afhængig af
hold.
HUSK - at tilmelder man sig ikke til en workshop, er der INGEN træning den dag!
Vand - husk som altid selv at have vand med. Pt. er vandrøret stadig sprunget og det bliver formentlig
ikke lavet før efter vinter.
Trænermøde - der er trænermøde tirsdag den 11/11-14. Så hvis I har noget, I synes vi skal have tage
op, så skal det lægges i vores postkasse i klubhuset senest søndagen før (9/11). Så kommer det med på
mødet.
Hvalpehold - hvalpeholdet har fået ny træner. Fra søndag 3/11-14 er "hovedtræneren" Maj-Britt
assisteret af Andreas. (Dog er Helle med som assistent 3/11 pga. Andreas' ferie)
Juleafslutning - vi holder juleafslutning søndag den 7/12-14 kl. 9 for ALLE HOLD! Der vil være
æbleskiver, gløgg og kakao denne dag, så man bedes tilmelde sig. Vi hænger en seddel op i klubben i
løbet af en uges tid.
Opstart efter juleferie - søndag den 4/1-15.
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.
med venlig hilsen
Dragsholm Hundeskole

