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Kære medlemmer i ÅHF.
Det har været et meget kedeligt forår for ÅHF, vi er alle gået i stå med træningen.
Men vi har klaret os igennem som forening, og med alle vores gode medlemmer
kommer vi stærkt igen.
- Vi savner jer!
Vi, bestyrelsen og instruktørene, håber at I alle og jeres nærmeste er sluppet fri fra
Covid-19 og at I har det godt.
Allerede nu er vi så småt igang med et LP1 begynder hold, hen over sommerferien.
Der starter nye hold på alle niveauer i august, både med Hvalpe, Rally og LP
træning.
Dette kan I se lidt alt om på hjemmesiden "www.aarhus-hunde.dk/kurser", som
løbende bliver opdateret med nye kurser.
Da vi ikke kunne afholde sommerkonkurrencen, vil vi holde en lokal konkurrence d.
27. september.
Det gælder for alle niveauer i både Rally og LP.
Vi vil opfordre alle der har lyst til at prøve en konkurrence at melde sig. Tal evt. med
din træner om det. Man lærer så meget om sig selv og sin hund.
Består man i LP, kan man rykke op på næste niveau og består man i Rally får man
“en pind”. Og når man har 3 af slagsen går videre til næste niveau.
D. 19. september har vi som sædvanlig vores årlige arbejdsdag. Der vil vi gerne
invitere rigtigt mange til at komme og give en hånd med.
Vi skal “nusse” om vores træningsområde: klippe lidt i buske og træer, studse
græskanterne, rydde op i klubhus og skur og i det hele taget sørge for at alt ser
pænt og indbydende ud.
Der er opgaver for alle slags hænder.
Vi hygger os sammen og klubben giver en dejlig frokost bagefter.
Tilmelding sker på opslag i klubhuset.
Al vedligeholdelse på nær græsslåning sker med frivillig arbejdskraft. Kom og vær
med i fællesskabet - det er ret givende. Sæt allerede nu X i kalenderen.
Mange venlige sommerhilsner
Mogens Lyngbye Johansen
formand for ÅHF
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