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Så er sæsonen 2019 skudt i gang:)
Generalforsamling.

Fællestræning i område 2.

Generalforsamlingen afholdes den 27. februar kl. 1930
og vi håber på det sædvanligt store fremmøde.

Fællestræningen bliver afviklet fra den 12. til den 14.
april 2019 i Grenå. Overnatningen vil være på Grenå
Strand Camping, hvor vi indkvarteres i 5 mandshytter.
Prisen for arrangementet
bliver 900 kr.

Husk at komme med bud til
kammeratskabspokalen og
hvis du har forslag, som du
ønsker taget op på generalforsamlingen, så skal det
være bestyrelsen i hænde
senest den 5. februar.

Til kalenderen:
•

GENERALFORSAMLING I
KLUBHUSET ONSDAG DEN
FEBRUAR KL.

•

27.

1930.

INTROAFTEN FOR LYDIGHEDSHOLDET MANDAG DEN 11.
MARTS KL. 1900. FØRSTE
TRÆNINGSAFTEN MANDAG
DEN

HUSK! OK støtter Odder
PH, så alle dem du kender
skal ind på APP’en og vælge Odder PH, så der går
penge i kassen hver gang
de tanker.

Mixhold.
Torsdag den 21. marts kl. 1700 starter der
et nyt træningshold op i Odder PH.
Holdet henvender sig primært til medlemmer, der ikke ønsker at træne hele vores
program eller ikke ønsker at stille til konkurrencer.
Der vil på holdet blive mulighed for at arbejde med alle dele i vores program, ligesom der vil være fokus på kontaktøvelser
mv.

Her er chancen for en weekend i hundetræningen og
kammeratskabets tegn. En
intens weekend, der virkelig
kan rykke noget på din hund.

Der er åben for tilmelding
og invitationerne er sendt ud
på mail. Pladserne besættes
efter først til mølle princippet, så skynd dig...

På holdet vil der endvidere være mulighed
for at ”tage ud af huset” til træning i miljøet.
Mads Rasmussen er instruktør på holdet og
alle interesserede opfordres til at møde op
den 21. marts, hvor Mads præsenterer holdet og der vil være mulighed for at afstemme forventninger og ønsker.
Vi håber, holdet kommer til at dække et ”hul”
i vores tilbud til medlemmerne og samtidig
kan hjælpe med at fastholde folk efter lydighedsholdet.

•

18. MARTS KL. 1700

FREDAG DEN 22. MARTS,
AFHOLDES DER AFTENØVELSE I

ODDER.
•

OPSTART HVALPEHOLD ONSDAG DEN 27. MARTS KL.
1800

•

TEORIAFTEN FOR HVALPE– OG
LYDIGHEDSHOLD DEN 3. APRIL
KL. 1830.
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Hvis du har oplysninger eller resultater, som skal med på siden,
så send det til Rikke eller Peter.

Vores hjemmeside har fået den helt
store makeover.
Hjemmesiden har den samme adresse, men har fået ny ”platform”, så
den nye fungerer bedre på mobiltelefoner og tablets.

Der er stadig et galleri på siden, så send dine gode billeder
til Rikke eller Peter, så vi kan få
lavet en flot og levende hjemmeside.

Selve opbygningen er også ændret,
men mange af de gamle menupunkter er bevaret.
Det er Rikke, der har lagt et kæmpe
arbejde i siden, som for mange kommende kursister og medlemmer er
indgangsvinklen til oplysninger om
klubben.

Aftenøvelse!
Fredag den 22. marts kl. 1900 arrangere Anders en aftenøvelse i Odder PH. Det bliver en
”klassisk” aftenøvelse, hvor hundeførerne kører rundt til forskellige momenter/øvelser.
Øvelserne er rettet mod hunde, der endnu ikke
har bestået en kåring. Deltagende hunde skal
kunne rundere på person, gå et spor og pågribe en gerningsmand. Hvis du er i tvivl om,
hvorvidt din hund er i målgruppen, så spørg
Anders.
Der er lavet et opslag på vores Facebook gruppe, hvor man kan melde sig til, ellers kan tilmelding ske direkte til Anders.
Som sædvanligt, så skal der bruges hjælpere
for at kunne afvikle sådan et arrangement.
Hvis du har mulighed for at hjælpe på dagen,
så meld dig under fanerne, så vi kan få en
hyggelig dag med gode oplevelser til hundene
og deres førere.

Besøg siden… og hvis du har
rettelser, ideer eller tilføjelser, så
giv besked til vores web-master
Rikke:)

Hundeskifte
Lars Richardy har valgt at omplacere hans Malinois, Pablo.
Opdrætter i Holland har interesse i at overtage
Pablo, hvor han fra den 14. februar skal være
konkurrencehund. Pablo har en ”skarphed”, som
ikke passer ind i vores program, men som samtidig er noget der søges andre steder.
Lars vil gerne hurtigt i gang med en anden hund,
og håbet er, at vi kan finde en schæferhan på 6-8
måneder, som han kan overtage.
Lars forbliver medlem af klubben mens han leder efter en ny ”bedste ven”, som vi håber dukker op her i løbet af foråret.

