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Kom maj du søde…….
Forhåbentlig med varme, sol og milde vinde. For os som ikke er udstyret med pels bliver det
rart at kunne lægge vintertøjet væk for denne gang. Foråret har indtil nu været en kold
omgang, så vi må have lidt sol og varme til gode.

Indbydelse til sommer-konkurrence
Klubmesterskab
Søndag d. 18. juni kl.9.00
Afholdes vores årlige klubmesterskab i Skejby med vandrepokaler til dagens bedste hund i alle klasser.
Der kan tilmeldes i klasserne: 1–2–3–3CH og Elite.
Tilmelding på listen i klubhuset eller via e-mail: wagn.johansen@gmail.com senest mandag d. 29. maj.
Kataloget vil kunne ses mandag d. 12. juni i klubhuset og på www.aarhus-hunde.dk
Startgebyr: Kr. 50 er bindende og betales om morgenen i klubhuset, hvor Gurli og Thorvald vil være og hygge om
jer med lidt til ganen.
Efter konkurrencen er slut, vil foreningen være vært ved en gang grillmad med tilbehør til alle deltagere og deres
ægtefælle/ven/veninde (se tilmeldingsliste i klubhuset).
Vi glæder os til at se rigtig mange af jer.
For nyere klasse 1 tilmeldte hundeførere, vil Inge Lise torsdag d. 15. juni
kl.18.00 gennemgå øvelserne i klasse 1. Meld jer til på listen i klubhuset
og tag jeres hund med.

I tilfælde af løbetid eller andet uforudset kan jeg kontaktes på tlf. 4040 3304
Wagn

Grilmester Jens holder grillen varm

Instruktørerne har en bøn til dig.
Hvis du skulle være forhindret i at deltage i en
træningsaften, vil det være rigtigt dejligt, hvis du
sender afbud til din instruktør på sms.
Så kan instruktøren tage højde for hvor mange
der er til træning på holdet, evt. lægge to hold
sammen.
Find mobilnummer i ePOTEN nr. 4 side 2
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Indbydelse til sommer-konkurrence
Rally
Søndag d. 18. juni kl.9.00
I Rally er der mulighed for at stille op i Begynder, Øvet og Ekspert klassen
Tilmelding på opslag i Klubhuset - senest torsdag 1/6
Tilmelding koster 50,- pr hund og er bindende. Betales i Klubhuset fra kl 9.
Efter konkurrencen er Klubben er vært med grill mad og tilbehør ! " # ☀
Så mød op til en dejlig dag i hundens og klublivets tegn % & ☀
Birgitte

Århus Hundeførerforening, Skejbyvej 450, 8240 Risskov, www.aarhus-hunde.dk

