MÅNEDSMAIL JUNI

Så blev det atter sommer - eller næsten. Vi mangler lige lidt mere varme :-)
Klubhuset - der blev lavet et kanont stykke arbejde i weekenden mht.
udgravning af gulv. Faktisk var vi 99 % færdige da vi kørte hjem lørdag
eftermiddage. Super godt gået af alle hjælpere! Nu venter vi på at gulvet
bliver støbt, så vi kan få møblerne ind igen. Det er ikke tilladt at gå ind i
klublokalet på torsdag (4/6-15)! Enten er der nystøbt gulv eller også er der
som minimum lagt armeringsnet ud til støbning.
Teoriaften - husk at der er teoriaften den 18/6-15 for medlemmer der er
startet efter 16/4. (Eller for jer der ikke kunne være med sidste gang). Denne
gang er det kl. 19.30 - 21.00 i klubhuset uden hund.
Sommerafslutning - husk at der er fælles sommerafslutning for ALLE
HOLD fredag den 26/6 kl 15.00. Bemærk tidspunktet og dagen! (ingen
træning torsdag den 25/6) Kan du ikke nå det til kl. 15, så kommer du bare,
når du kan. Der er lagt op til et arrangement, hvor man har noget træning
med sit hold, for derefter at se lidt opvisning i agility, lydighed mm. Efter
træningen er der en kort pause hvor man kan gå en tur på stranden med sin
hund. Derefter er der så tændt op i grillen, hvor du kan grille din egen
medbragte mad. Klubben giver en øl/vand eller et glas vin til maden.
Derudover er der som sædvanlig mulighed for at købe drikkevarer i klubben.
(Du er selvfølgelig også velkommen til selv at medbringe).
Det koster 20 kr pr person og man er meget velkommen til at tage hele
familien med denne dag! Tilmelding sker i klubben - tilmeldingssedlen ligger i
køkkenet. Betaling ved tilmelding!
Det skal lige siges at hvalpe holdet IKKE har træning denne dag! Men de er
meget velkomne til at være med i fornøjelighederne på et af de andre hold eller bare komme og være med til alt det "andet". :-))
Derefter holder vi en god lang velfortjent sommerferie. Det betyder
selvfølgelig ikke, at du ikke skal træne med din hund - det er bare ikke
i klubben. :-)
Vi starter op efter sommerferien igen Torsdag den 13/8-15 til normale
træningstider.
Olivers: Husk at købe ind her i juni , så du har hvad du/din hund skal
bruge i sommerferien.
Der er også stadig mulighed for at købe hundeudstyr til ½ pris af det varerne
er mærkede med. Så snart vi "flytter ind" igen, vil de blive stillet frem igen.
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Husk også at bruge hjemmesiden til at holde dig ajour med de sidste vigtige
træningsoplysninger via kalender, forside osv.
med venlig
Dragsholm Hundeskole

