MÅNEDSMAIL AUGUST

Så er sommerferien forbi og vi skal til at starte op igen. Vi starter træningen op igen på torsdag den
13/8-15!
Som en del af jer allerede har hørt, har vi i løbet af sommerferien sagt farvel til tre af vores trænere:
Helle, Christine og Andreas. Helle stopper pga. helbredet, Christine og Andreas fordi de skal ud og
prøve kræfter med hunde arbejde andetsteds. Vi takker for mange års tro arbejde og ønsker dem al
held og lykke fremover.
Rent praktisk betyder det, at der ikke længere tilbydes Rally O, Tricks eller Eftersøgningshold. Et par af
disse hold, var dog allerede afviklet før sommerferien.
Derudover sker der lidt ændringer i agilityholdene - disse ændringer vil Lisette sende info om til agility
deltagerne.
Går du på det rette hold? Her i løbet af de første par uger vil vi følge op på hvilke ønsker og mål, I har
for jeres træning. Dette gøres for at sikre os, at I går på det hold, som passer bedst til jeres ønsker.
Derfor vil I indenfor den nærmeste tid opleve, at I vil blive bedt om at "opstille" mål for jeres egen
træning. I vil høre nærmere om det fra jeres træner.
Vandretur i skoven - den 29/8-15 kl. 10 holder vi i samarbejde med FDF Nykøbing Sj. en vandretur i
Anneberg skoven i anledning af Vandre festivalen 2015. I kan læse mere i vedhæftede dokument. Det
koster 10 kr pr person, fordi vi efter turen får saftevand og pandekager (så længe vi har). Alle kan
deltage - også ikke medlemmer! Både med og uden hund. Der er ingen tilmeldingspligt og man betaler,
når man kommer. Det er en god ide at sørge for ordentligt fodtøj. :-)
"Bixen" - udover foder og godbidder fra Olivers er det muligt at få genopfyldt træningstasken
med bolde, reb, drikkedunke, apportpinde og meget mere i klubhusets lille "Bix", som du finder i
hjørnet ved køkkenet.
Vi glæder os til at se jer alle igen.
med venlig hilsen
Dragsholm Hundeskole

