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Formanden vil ønske alle ÅHF’s medlemmer en glædelig jul og et godt nytår.
Det har været et hårdt og meget arbejdsomt år for ÅHF's bestyrelse, hvilket bl.a. har mundet ud i nye
træningtider fra og med næste år, som tidligere oplyst. Dette betyder også at det er en anden måde for
instruktørerne at gribe træningen an på.
Vi håber og tror på at dette bliver taget godt imod af alle jer medlemmer i foreningen.
Fra næste år har vi fået ny træningsleder, hvorfor jeg vil i den forbindelse byde Lenette Lyngbye
Bendtsen velkommen på posten. Hun overtager efter Wagn Johansen.
Wagn stopper dermed som træningsleder fra nytår, og sammen med Inge Lise stopper han også som
fast instruktør, men begge fortsætter som afløsere.
De vil begge, og mange tak for det, fortsætte som dommere og uddannelse af instruktører og dommere
fremadrettet, Wagn fortsætter som konkurrenceleder.
Der vil til generalforsamlingen være en "lille afskedsgave" fra bestyrelsen og klubben, for det mangeårige aktiv og engagement i klubben.
Jeg håber derfor at der vil møde mange op til generalforsamlingen, og være med til at vise vores
taknemmelighed for deres engagement i foreningen!
Når jeg er i gang med at takke, så vil jeg igen takke for en stor indsats til vores instruktører for det store
og fremragende arbejde de ligger i klubben.
Derudover skal alle de andre frivillige kræfter i klubben og de mange glade hunde og hundefører der
talrigt og standhaftigt møder til træningen, have et stort klap på skulderen.
Jeg håber og tror på at mange af de nu "nyuddannede" medlemmer fra hvalpeholdene vil fortsætte i det
nye år på LP 1 hold, og måske få øjnene op for Rally, hvilket også er en meget sjov træningsform.
Vi ses i det nye år, med opstart i Rally lydighed Lørdag d.2 februar, samt LP Søndag d. 3 kl 10:00 og
11:15 (mere herom medio Januar)

Kontingent-betaling
Kontingentet for 2019 bedes indbetalt på konto: 2251 6888490564 senest d. 7. januar 2019.
Medlemmer: kr. 850
Familie: kr. 1050
Passive: kr. 200
Oplys venligst navn, mailadresse og trænings-hold (f.eks. LP1 eller Rally) ved indbetalingen.
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