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Som resten af landet har vi i DcH Vordingborg 

været nødsaget til at lukke ned for træningen 

i foråret. I midten af maj blev der fra 

landsforeningen givet grønt lys til, at vi igen 

kunne sætte gang træningen. Det er dejligt at 

der igen er liv på træningspladsen.  

Det at vi pt. har hele to hvalpehold i gang 

vidner om at der er mange som gerne vil 

træne med deres hunde. 

Selvom vi langsomt nærmer os en normal 

hverdag, så er det vigtigt at vi forsat husker 

på at passe på hinanden. Det gøres bl.a. ved 

at følge de retningslinjer, som bliver givet af 

regeringen. 

Velkommen tilbage 

 

De forskellige udvalg 
I DcH Vordingborg har vi en række forskellige 

udvalg. Udvalgenes opgave er bl.a. at lave 

aktiviteter for medlemmerne og afvikle 

konkurrencer. Pt. er der mangel på 

medlemmer i to af udvalgene, nemlig 

lydighedsudvalget og aktivitetsudvalget. 

Synes du det lyder spændende, så kan du 

kontakte Pia(Lydighed) eller 

Camilla(Aktivitet). Det kræver ingen særlige 

forudsætninger at være med i udvalgene, 

bare du brænder for at gøre noget for din 

forening. 

Der er altid plads til flere medlemmer i 

udvalgene, så er der andre udvalg der fanger 

din interesse, så skriv endelig. Du kan se 

hvem der er ansvarlig for de forskellige 

udvalg på klubbens hjemmeside under 

bestyrelsen. 

Article Title 3 

Ny hvalp? 

Besøg os på vores hjemmeside: 

www.dch-vordingborg.dk 

Eller på vores facebookgruppe: 

DcH Vordingborg Hundetræning 

 

 

 

Har I fået ny hvalp, eller kender I nogen der 

har fået en hvalp, så startes der hvalpehold 

op efter sommerferien. Kontakt Kirsten for 

mere information. 

Kommende aktiviteter 
3/7-20: Kursus: Boost din hunds 

selvtillid(se mere på klubbens hjemmeside). 

22/8-20: Agilitykonkurrence 

23/8-20: Rallykonkurrence 

10/10-20: Klubmesterskab Rally 

11/10-20: Klubmesterskab Agility 

29/11-20: Juleløb 

 

 

Tabt noget? 
Skulle du have tabt noget? Så kan du altid 

gøre brug af DcH’s Eftersøgningstjeneste. Det 

gør du ved at ringe til 7110 4069. 

 

Det gjorde Karin, da en af hendes kursister 

havde tabt en nøgle. Jannie og hendes to 

hunde, Benji og Bounty, kom så forbi og hjalp 

med at finde nøglen. 

 

 
  

http://www.dch-vordingborg.dk/

