Danmarks civile Hundeførerforening - DcH Vesthimmerland

Nyhedsbrev Feb. 2015.
Velkommen til jer nye medlemmer
I er nu blevet medlemmer af DcH Vesthimmerland, og vi håber I får nogle
fornøjelige timer her sammen med jeres hund og holdkammeraterne. Det er
vores håb, at I vil benytte jer af muligheden for at købe en kop kaffe eller
lignende i vores hyggelige klubhus, hvor I vil få mulighed for at møde os
”gamle” medlemmer – og vi vil selvfølgelig gerne svare på evt. spørgsmål I
måtte have. I er naturligvis også meget velkomne til at kigge på de øvrige
holds træning.
Vore arealer må gerne benyttes uden for træningstiderne, under hensyntagen
til andre brugere, som f.eks. Aars egnens Jagtforening, som benytter nogle af
arealerne en gang i mellem.
10 års jubilarer 2014
5 af klubbens medlemmer havde i 2014 10 års jubilæum. Det er sædvane at årets 10 års jubilarer
inviteres til generalforsamlingen og her får overrakt en gave. Desværre har bestyrelsen ”sovet i
timen”, og det betyder, at vi denne gang ”snød” de 5 jubilarer, og bestyrelsen beklager det meget,
og vil naturligvis gerne råde bod på det. Der vil derfor i løbet af foråret blive afholdt et lille
arrangement i klubben, og de pågældende jubilarer vil naturligvis blive inviteret, ligesom der også
bliver hængt opslag op
Tranum-kursus
Årets Tranum-kursus er blevet afviklet, og alle deltagere har fået valuta for pengene, og har fået nogle guldkorn med
hjem.
Træningen er godt i gang
Efter juleferien er træningen nu godt i gang, og der trænes hver lørdag uanset vejr, for alt vejr er hundevejr 
Ud over den almindelige træning er der ikke særlige aktiviteter i februar måned, bortset fra fælles-træningen den 28.
februar.
Fællestræning d. 28 feb. Kl. 9.00 i klubhuset.
Til jer nye medlemmer kan oplyses, at fælles-træning er en dag,
hvor der er træning på tværs af klasserne.
Der er poster, hvor trænere hjælper med forskellige øvelser –
der er mulighed for at prøve noget nyt og anderledes, end det
man normalt træner. I forbindelse med fælles-træningen starter
vi som vanligt med gratis kaffe og rundstykker som klubben er
vært ved.
Trænerudvalget står for arrangementet og vil snarest ophænge
et opslag/program med nærmere oplysning om dagen. Når
programmet er klar vil det også blive sat på vores hjemmeside.
Alle er meget velkomne til at deltage i fælles-træningen.
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Tilmelding / afmelding af Nyhedsbrev på mail.
I kan tilmelde / afmelde Jer Nyhedsbrevet på mail ved at sende en mail til nyhedsbrev@dch-vesthimmerland.dk
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