MÅNEDSMAIL FRA DRAGSHOLM HUNDESKOLE - SEPTEMBER
Hej xxxx
Så nåede vi september og det blev tid til en ny månedsmail.
Kontingent - om kort tid sendes der igen kontingent opkrævninger ud. Husk at sikre dig, at det er den
rigtige mailadresse, du er tilmeldt med.
Workshop dag - Vi afholder en workshop dag den 20/9-14. Det er DcHs Eftersøgningstjenest der
kommer og giver os et heldagskursus i eftersøgningsarbejde. Hvis det er noget du kunne tænke dig at
være med til, så skal du tilmelde dig arrangementet. Det starter kl. 9 og slutter omkring kl 15. Vi sørger
selvfølgelig for forplejning i løbet af dagen. Det koster 100 kr/pers. at deltage og betaling skal ske ved
tilmelding. Du kan tilmelde dig online http://dragsholmhundeskole.dk/Workshp_eftersoeg.html eller
ved at skrive/ringe til Maj-Britt (kontaktoplysninger: www.dragsholmhundeskole.dk/majbritt.html), så
tilmelder hun dig.
Skift at træningstider - husk at fra 5/10 går vi over til vintertider. Det betyder at træningen derfra
foregår søndag formiddag. Første søndag har vi dog vores årlige skovtur i Høve skov, hvor alle hold
mødes kl. 9.15. Når vi går over til almindelig træning pr. 12/10 starter holdene hendholdsvis 9.15 og
11.00.
Best./trænermøde - der er møde den 9/9-14. Så hvis du har noget på hjertet skal du huske at skrive
det på en lap papir og smide det i vores postkasse i klubhuset inden da. Postkassen tømmes
umiddelbart inden mødet.
Medlemsaften - den 25/9-14 som er sidste torsdag træning har vi sat aftenen af til en medlemsaften.
Dvs. der er ingen træning denne aften, men alle hold møder kl 18.30 til medlemsaften/foredrag som
vil vare til ca. 21.30. Maj-Britt kommer og fortæller om "overaktive/stressede" hunde og hvordan vi
kan stresse dem af - hvorfor de stresser osv. Du får mulighed for at stille spørgsmål både om emnet
men også om alt andet mellem himmel og jord.
Til orientering - GPS holdet nedlægges pr. 1/10 pga. andre opgaver. Herefter overgår Maj-Britt fra at
være holdtræner til at være rådgiver/konsulent for medlemmer eller trænerkollegaer
ifm. stressede/overgearede hunde. Så har du brug for hjælp, kan du kontakte hende på pladsen eller
via kontaktoplysninger, som du finder under http://dragsholmhundeskole.dk/majbritt.html.
Husk du kan selv rette telefonnummer, mail adresse og bopæls adresse via vores hjemmesiden/Login.
Du skal bruge din egen kode, som er xxxxx. 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

