Danmarks civile Hundeførerforening - DcH Vesthimmerland

Nyhedsbrev Juni. 2014.
Fælles-træning
22. maj var der inviteret til fælles-træning i
klubben. Denne gang var der ”stationer”, hvor
man kunne få træning i Frit søg, Lydighed,
Rundering, Agility og Rally, og der var stor
tilslutning. Desværre gav det en del ventetid ved
de enkelte ”stationer”, så næste gang der bliver
fælles-træning vil der formentlig blive lavet lidt
ændringer, så man ikke skal vente så længe.
Det var en god aften, som blev startet med pølser
og brød, som klubben var vært ved, og der kan
kun opfordres til at deltage i næste fælles-træning.
Datoen kendes ikke endnu, men mon ikke
trænerudvalget melder ud med næste dato i god
tid, så vi kan få sat kryds i kalenderen.

Tillykke til.
Susanne Hosbond, agility træner og hundefører, har i maj måned født en søn.
Vi ønsker hende og Keld tillykke med familie forøgelsen.
Lene Krogholm blev. 50 År. D. 10/5

Stort tillykke med dagen.

Tak for opmærksomheden..
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Skift af koder ( alarm).
Husk at give besked til Tonny
Hvis man ønsker en ny kode til klubhuset.
Koden skiftes først i August.
Alle der herefter ikke har den rigtige kode vil
gå i alarmen.
(Det koster kage i klubben at gå i alarmen)

Hjælp Finn Andersen af med hundefoder.
Henne Pet Food kronch Basic ( Voksen )god til hunde med foder allegi og giver en flot pels.
15 Kg. til salg til 200 Kr. ( Halv pris ) Henvendelse til.
Finn Andersen. Tlf. 61747606
Konkurrencer i DcH
Konkurrencer i kreds 1 i maj måned:
14. juni DcH Han Herred
14. juni DcH Arden
21. juni DcH Thisted

C-klassen
B-klassen
C-B-A-E klasserne

Mere information om kommende konkurrencer kan ses på www.dch-tilmeld.dk og resultater kan ses på
www.dchres.dch-dm.dk

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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