Danmarks civile Hundeførerforening - DcH Vesthimmerland

Nyhedsbrev ekstra Juni 2017
Ekstra nyt fra Fomanden
Et lille ekstra nyhedsbrev til jer alle med vigtig information og et ønske om at hjælpe DGI i uge 26 – til gavn for både
DGI og for DcH Vesthimmerland 
HUSK: Sommerafslutning den 19. juni
Husk nu, at der er sommerafslutning på mandag den 19. juni i DcH Vesthimmerland.
Grillen vil være tændt kl. 19.00 og der vil blive solgt pølser til rimelige priser. Kom ud og træn med
hund og få samtidig en hyggelig afslutning sammen med alle dine klubkammerater inden
sommerferien står for døren 

din

Vel mødt til en dejlig aften.
Mange hilsner fra arrangementsudvalget

Vil du være med til at tjene penge til klubben?
Vi måtte desværre melde pas til Nibe festivalen mht. at stille med vagter fredag og lørdag
nat. Det er også en stor opgave, som der måske ikke er så mange der har mod på.
Nu har vi fået en ny forespørgsel (også i sidste øjeblik), denne gang fra DGI.
DGI’s Landsstævne løber af stablen i uge 26. 25.000 idrætsudøvere i alle aldre skal sove,
spise, feste og dyrke idræt på havnen i Aalborg.
De har bl.a. hårdt brug for folk, der vil være med til at bespise 6.700 efterskoleelever i
Aalborg Kongres- og Kulturcenter. Vagterne foregår enten tidlig morgen med at udlevere
morgenmad og madpakker (04.30-9.30 eller 05.30-10.30) eller servering af aftensmad kl.
15-20 i hele uge 26 (D. 26/6-02/7). Der kan også være andre opgaver.
Hvis du har tid, lyst og lejlighed, så sig til, (der kan også være andre ting man kan melde sig på til). Du tjener 40 kr. i
timen som frivillig, som går til vores forening. Penge som vi sagtens kan bruge i klubben 
Hvis vi er mere end 3 fra klubben, skal vores forening oprettes i DGI´s nemvagtsystem. Så det er lettest at melde sig
til gennem mig, så vi får gjort det rigtigt 
Send sms til 30297522 eller send en mail formand@dch-vesthimmerland.dk
Sommerhilsner
Formand Heidi Fly
Sommertræning og sommerferie
DcH Vesthimmerland holder sommerferie i hele juli måned. De enkelte hold bestemmer selv, om
deres sommerferie skal være længere. Det aftales på holdene.
Savner du alligevel DcH i juli måned, kan du komme ud og træne på frivillig basis hver mandag
kl. 19.00. Sommertræningen er for alle uanset hvilket hold, du er på. Det er hyggeligt og du
møder hundefører fra de andre hold, som du ikke træner med til dagligt.

Tilmelding / afmelding af Nyhedsbrev på mail.
I kan tilmelde / afmelde Jer Nyhedsbrevet på mail ved at sende en mail til nyhedsbrev@dch-vesthimmerland.dk
DcH Vesthimmerland, Plantagevej 8a, 9600 Aars.
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