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Nyhedsbrev Juli. 2015.
Sommerafslutning
Mange var mødt op til sommerafslutningen den 22. juni. Arrangementsudvalget stod
som vanligt for arrangementet, som bød på grill pølser mv. Vejret var ikke det bedste,
men alligevel var mange mødt op i klubhuset, og det var som altid hyggeligt også at få snakket med andre
medlemmer end dem man går på hold med. Tak til udvalget for endnu engang at stå bag en god aften.
Officielt er der træningspause i juli måned. Dog er der for dem der har lyst mulighed for at træne på klubbens arealer
også i juli måned. Ofte vil man om aftenen på mandage i juli kunne møde andre, som man kan træne med.

God sommer – Fra formanden.
Træningen starter op igen i august måned. Det præcise tidspunkt får eller har I allerede fået
af jeres træner, men indtil da skal I huske at nyde den kommende ferie.
Ligesom en af mine tidligere trænere engang sagde mig, vil jeg også sige videre til vore
medlemmer
”Husk, at din hund også kan have brug for ferie”
Hvad enten I tager på ferie i Danmark, i udlandet eller vælge at holde ferien hjemme
ønskes i alle en fantastisk sommer og en god ferie.
Vi ses til august.

Arbejdsdag.
Sæt allerede nu X i kalenderen til arbejdsdag i klubben som bliver
søndag d. 30/8.
En hyggelig dag hvor vi får lavet nogle ting ved klubhuset m.m.
og klubben er vært ved forplejning sådan en dag.
Der kommer nærmere info med et opslag i klubben midt i august.

Næste fællestræning.
Husk at næste fællestræning bliver mandag d. 31/8 – der kommer opslag senere.
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Dog cooler.
En super god ide nu hvor det endelig er blevet sommer.
Redaktøren har bestilt en, men endnu ikke afprøvet den.
Se mere info på http://dogcooler.dk
Det skal lige nævnes at dette indslag ikke er sponsoreret, så det er
udelukkende til medlemmernes orientering og at klubben ikke får noget
økonomisk ud af reklamen.

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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