Nyhedsbrev december 2013
Et kort nyhedsbrev, det sidste for i år.
Julen nærmer sig med hastige skridt. To vigtige begivenheder er med til at markere afslutningen for klubbens aktiviteter i år. Et
enkelt hold skal til kørekort nu på søndag den 1. december – pøj-pøj til jer alle sammen. Og den 7. december kl. 13.00 afsluttes
træningsåret som sædvanligt med skovturen. En hyggelig 1 1/2 – 2 timer med diverse aktiviteter i Klosterheden, efterfulgt af
pokaluddelingen og æbleskiver og glõgg i klubhuset.
Det koster 20 kr. pr voksen (gratis for børn) for at deltage. Tilmeldinger sker via jeres trænere eller ved at maile til:
formand@dch-lemvig.dk. (Husk at skrive hvor mange der kommer.)
Vi glæder os til at se jer.

Bestyrelsen, fest- og fællestræningsdagsudvalgene har været i sving i optakten til den fællestræningsdag. Og på selve dagen var
trænerne på banen med et spændende udvalg af aktiviteter. Vi har fået mange positive tilbagemeldinger om dagen, som har
været en sjov og lærerig oplevelse for alle. Men vi vil gerne få et mere præcist billede på, hvad der lykkedes, og hvad der skal
laves om på. Et evalueringsskema er blevet udsendt til deltagerne. Vi håber, at I vil bruge lidt tid på at svare på det. (Hvis du ikke
har modtaget evalueringsskemaet, må du gerne kontakte Christina)
December tegner som altid til at være en hyggelig og travl måned. Anderledes kan det være for jeres hunde, som kan udsættes
for et helvede af forskrækkelser og ubehag i forbindelse med fyrværkeri mm. Overvej hvad I kan gøre for at gøre tiden
overkommelig for hunden. Tal med jeres dyrlæge og forbered og beskyt jeres hunde så godt, som I kan.
Hvis ikke I har hørt andet fra jeres træner, foregår der ingen holdtræning i december måned. Træningen begynder igen den 2.
weekend i januar. I må selvfølgelig gerne bruge træningsområdet til selvtræning imens.
Der er noget at glæde sig til – også efter jul. Den 23. januar afholdes generalforsamlingen, og i foråret tager vi fat på de
tiltrængte renoveringer.
Til sidst takker vi fra bestyrelsen for jeres opbakning , som viser sig i både stort og småt. Og vi ønsker jer en herlig jul med alt det,
der hører til.

Bestyrelsen for DcH-Lemvg

