MÅNEDSMAIL FRA DRAGSHOLM HUNDESKOLE - OKTOBER
Hej xxxx, medlemsnr. xxxx
Så er her en noget forsinket oktober månedsmail - der er da vist gået efterårsferie i det hele, for vi har
helt glemt at udsende en månedsmail for oktober. Men I skal da ikke snydes - så her kommer den.
Skift at træningstider - som I jo allesammen har opdaget, så er vi gået over til nye træningstider :-).
Det betyder at træningen nu foregår søndag formiddag. Hold 1 træner kl. 9.00 og hold 2 træner fra
11.00.
Vand - som I har bemærket er der pt. ingen vand i klubben. Det skyldes et brud på ledningen. Så I
bedes selv alle sørge for at have vand med til jeres hunde. Det skal I alligevel, når frosten sætter ind, så
det er jo god træning.
Workshop dag - Søndag den 9/11 har vi 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 frokost med 1 øl/vand). Man tilmelder sig enten på opslaget i klubben eller via
hjemmsiden under Tilmeldinger. Man kan tilmelde 1 fører med 1 hund pr. medlem!
1: Lydighed og næsearbejde v/ Ole og Mona
2: Rally v/Helle og Andreas
3: Agility og spring v/ Lisette og Christine
4: GPS/Stress/Kropsbevidsthed v/ Maj-Britt
Vi kan selvfølgelig ikke have 50 hund på en workshop, så det er tilmelding efter først til mølle
princippet. Det kan være omkring 10 på hvert hold. Vi forbeholder os ret til at aflyse et hold, hvis der
er for få tilmeldt.
Bemærk - at tilmelder man sig ikke til en workshop, er der INGEN træning den dag!
Det var det for denne gang - der kommer jo snart en ny månedsmail :-)
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

