18-2018

Side 1

Indbydelse til julekonkurrence og julehygge i ÅHF
Søndag dag d. 25. november 2018 kl. 9.00

Formiddag er der konkurrencer i Lydighed og Rally.
I Lydighed kan der tilmeldes i klasserne 1 – 2 – 3.
I Rally kan der tilmeldes i klasserne begynder, øvede, ekspert og CH.
Der er som sædvanlig pæne præmier i alle klasser.
Tilmelding til konkurrencen skal ske på listen i klubhuset eller via e-mail
og er bindende:
Lydighed til Wagn: aarhushundelydighed@gmail.com
Rally til Lene: aarhushunderally@gmail.com
senest søndag d. 11. november.
Startlisten kan ses på www.aarhus-hunde.dk/konkurrencer eller i
klubhuset søndag d. 18. november.
Julehygge:
Efter konkurrencen er afviklet og bedømmelserne er udleveret, vil
bestyrelsen hygge om jer med gratis julegløgg og æbleskiver.
Tilmelding på listen i klubhuset eller via mail er bindene.
Startgebyr: Kr. 50 betales på dagen til Bente i klubhuset fra kl. 8.
I tilfælde at løbetid eller andet uforudset, kan afbud ske til:
Wagn 4040 3304
Lene 2874 1985
Velkommen til alle - både konkurrencedeltagere og tilskuere.
Århus Hundeførerforening, Skejbyvej 450, 8240 Risskov, www.aarhus-hunde.dk
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Side 2

Nyt år nye træningstider
Lydighed starter efter juleferien
søndag d. 3. februar med nye tider:
Første hold 10.00 - 11.00
Andet hold 11.15 - 12.15
Hver lektion er 60 minutter.
De nye hold vil blive offentliggjort
midt i januar.

Rally starter d. 2. februar og
kører med uændrede tider:
Lørdag 10.00 - 11.45 for alle klasser
Hvalpe / unghunde er ligeledes
uændret.

Du har sikkert set dette opslag i klubhuset, på hjemmesiden eller Facebook og undret dig over
disse ændringer. Det er forståeligt da træningstiderne har ligget fast i mange år.
Men vi er kommet ind i en periode med mange aktive medlemmer og samtidig er vi i undertal af
instruktører.
Og så vil vores instruktører også gerne træne med egne hunde.
Det har givet lidt udfordring til udnyttelse af instruktører, træningstider og baner.
Resultatet er blevet at undervisning i lydighed bliver på 60 min. så der hver dag (eller aften)
bliver 2 hold.
Instruktører på første hold kan så træne egen hund på andet hold - og omvendt.
Mellem de to hold er en fælles kaffepause til almindeligt samvær.
Som skrivende redaktør af ePOTEN vil jeg se frem til den nye ordning da min egen hund
bestemt ikke kan klare mere end 60 minutters træning - så er hun færdig, og det vi så laver i
den sidste tid er kun en halvhjertet (halvhjernet?) indsats. Jeg tror andre kan nikke genkendende til det.
Ansvarsh. red. Søren Skov
Indlæg til ePOTEN kan sendes til:
aarhushunde@gmail.com
Århus Hundeførerforening, Skejbyvej 450, 8240 Risskov, www.aarhus-hunde.dk

