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Forår, sommertid og hundetræning...
Aftenøvelse.

Mixholdet.

Fredag, den 22. marts havde Anders arrangeret en aftenøvelse i Odder for hunde, der endnu ikke var kåret.

Mads har fået startet vores nye Mixhold
op, og der har været mødt 6-8 deltagere
op til de første træninger.

Aftenen bød på et spor i mørke med en liggende figurant for enden samt flere mistænkelige personer ved Pro Truck.

Som tidligere beskrevet, så er Mixholdet
primært for medlemmer, som ikke ønsker
at træne hele vores program. Her er der
mulighed for at fordybe sig i f.eks. spor
og feltsøg.

Pro Truck havde igen velvilligt stillet både
udenoms arealer og haller til rådighed for
vores hundetræning. Her blev det både til et
lille bid og en udvendig rundering, efterfulgt
af indvendig rundering i miljøet. Aftenen sluttede i klubhuset, hvor Anders var vært for varm
suppe!
Sædvanen tro var der mødt velvillige hjælpere
op, som hjalp til som figuranter på øvelserne.
Tak til jer og tak til Anders og et godt arrangement.

Vi håber, at det nye hold kan hjælpe
med at fastholde vores medlemmer efter
lydighedsholdet. Der er ikke noget bestemt program eller mål for holdet, hvorfor deltagerne selv kan få indflydelse på
indhold og form.
Hvis du har interesse i holdet, så træner
de hver torsdag kl. 1700.

Det var anderledes og sjov hundetræning!

Punkter af interesse:
•

KÅRINGSKONKURRENCE
DEN 12. MAJ I VIBORG,
ANDERS OLSEN STILLER.

•

BIDETRÆNINGSDAG I
VIBORG DEN 4. MAJ.
GITTE MERRELD OG JOHN
LEVIS DELTAGER.

•

FÆLLESTRÆNING I GRENÅ
DEN 12.—14. APRIL.
SUSANNE BAISNER DELTAGER.

•

LØRDAG DEN 15. JUNI
AFHOLDES DER LOKAL
KONKURRENCE I

ODDER.

Resultater:
- OLE POULSEN OG RONJA FIK
142,0 POINT VED UNGHUNDEOPRYKNING I GRENÅ DEN 17.
APRIL..
- ANDERS OLSEN OG KARO BLEV
DEN 6. APRIL PRØVEKÅRET MED
103,6 POINT..

Teori for hvalpe og lydighedshold:
Vi afholdt den 3. april teoriaften i klubhuset for vores hvalpe– og lydighedskursister. Der var desværre
ikke ret mange, der havde mulighed for at deltage,
men aftenen blev alligevel afviklet.
Selv om aftenen var en begrænset succes, grundet det lave deltagerantal, er målet alligevel, at vi afholder et lignende arrangement i efteråret. Til arrangementet i efteråret vil
alle medlemmer blive inviteret.
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Opsigelse af vores lejemål!
Som de fleste nok har hørt,
så har vi modtaget en opsigelse af vores lejemål ved
Odder Kommune. Det betyder, at vi ved udgangen af
marts 2020 skal have ryddet grunden for alt på nær
beplantningen og kørevejen.
Kommunen har opsagt lejemålet, fordi der er mangel
på erhvervsgrunde i byen.
Der er ikke noget at sige til
opsigelsen, da den er i
overensstemmelse med kontrakten. Opsigelsen gør os

hjemløse, hvorfor vi er blevet kaste ud i en boligjagt.
Vi har afholdt et møde med
Brunhilde, hvor Niels Rosenberg også deltog, ligesom
vi har kontakt med DKK, da
de er i samme situation som
os.
Odder Kommune har meddelt, at de gerne vil hjælpe
os med at finde et nyt sted
til vores træningsplads og
klubhus. De har ikke nogle
konkrete forslag endnu, men
der arbejdes på sagen.
Der er ingen, der siger, at

det skal være en kommunal
grund, så hvis nogen i foreningen kender til et godt
sted, hvor vi kan være, så
giv lyd.

Vi er ved at udfærdige
ansøgninger til div. fonde, i
håbet om økonomisk støtte
til vores flytning.
Vi skal nok finde et egnet
sted til klubben og måske
bliver det endda bedre end
det nuværende:)

OK støtter os.
Vi indgik i september en
aftale med OK om støtte til
vores forening.

knyttet ordningen heraf er
en tilknyttet elaftalen og 0
har mobilaftale.

I løbet af de første seks
måneder har vi optjent 383
kr. Dette er i sig selv ikke
nogen formue, men her skal
vi huske på, at det var opstarten, hvor vi skulle have
folk med på ordningen. Vi
har pt. 11 kort/profiler til-

Selv med de få tilknyttede
profiler, så vil vi på nuværende tidspunkt tjene mere
på aftalen end på et betalende medlem i et år.
Vi skal meget gerne have

tilmeldt yderligere ti profiler
til ordningen, da vi ellers
ikke opfylder kravene for at
kunne modtage sponsorat.
Vi opfordre igen alle til at
sprede budskabet og få
trukket nogle flere med i
ordningen.
Tag også et kig på OK Mobil, der faktisk er ret konkurrencedygtig.

Nyhedsbrev Odder PH
Dette er det tredje nyhedsbrev og i den første skrev
jeg, at jeg ville skrive 2-3
nyhedsbreve, hvorefter der
skulle vurderes om vi skulle
fortsætte.

Nyhedsbrevet skal ikke
komme til at konkurrere med
vores blad, men jeg synes
godt vi kan have lidt indlæg
om spændende konkurrencer, kurser mv.

Er der stemning for at fortsætte med nyhedsbrevet og
bliver det læst?

Sådanne indlæg vil selvfølgelig betyde, at nogle nyhedsbreve bliver længere,
men jeg synes altid det er
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sjovt at læse om andres
oplevelser.
Lad mig høre hvad du synes… skal vi fortsætte i nuværende form, skal vi udvide eller skal vi helt droppe
brevet?
Mvh. Peter Holm

