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Kære DcH-medlem
Lyset er ved at få overtaget også om aftenen, derfor vil
træningen foregå torsdag aften fra d. 25. april. Hvalpe- og
familiehold træner kl. 18.30-19.30. Rally og C/øvede træner
kl. 2o-21. Sidste træningsdag før sommerpausen er d. 20.
juni, hvor vi hygger med grill og hundesjov. Men mere om
det senere!
De fleste af jer har forhåbentligt sat kryds i kalenderen d 28.
april, hvor vi afholder konkurrencer i C-programmet og
Rally. Skal du ikke have din hund til konkurrence, kan vi
sikkert bruge dig til noget praktisk (telt op/ned, salg af mad
og drikke, osv). Snak med din træner om at hjælpe! Der er
allerede en del hunde/hundeførere tilmeldt.
Før konkurrencen vil vi gerne shine vores areal og klubhus
op. Derfor mødes vi kl 13 mandag d 22/4, hvor vi bl a luger
ukrudt, samler skrald op fra buskene, tørrer hylder af i
køkkenet, drikker en øl/sodavand sammen, mm. Kom glad!
D 26/4 kl 17 stiller vi vores telt op, så vi kan sidde i
skygge/læ/tørvejr og spise og drikke. Vi vil rigtig gerne
have nogle hænder, så tager det nemlig ikke så lang tid!
Altså kom!!
Favrskov kommune har jo udlagt vores areal til udstykning
af nye boliger. Vi råder over det til d. 30. juni, hvilket jo er
om ikke ret længe…..! DcH-Hinnerups bestyrelse har været i
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dialog med kommunen, men da alt endnu ikke er
faldet helt på plads, kan vi (må vi ikke) løfte sløret for, hvor
det måske bliver henne. Vi krydser fingre for, at vi har et
dejligt areal efter sommerpausen.
Mange af os har måske påskeferie? Du kan komme til
træning d. 14/4, hvor der fra kl 11 vil være en
adfærdskonsulent fra DcH til stede. Det er muligt at spørge
vedkommende om det, du har lyst til. Derimod er der ikke
træning d 21/4 (men altså d. 25/4).
Vi ses på banerne med de dejlige firebenede!!
Hilsen bestyrelsen

