
DCH 
HADSUND 
NYHEDSBREV. 

1. August 2020 

 

Kære medlem. 

Sommeren er ved at være ovre og vi klar til at gå i gang med hundetræningen. 

Den officielle opstarts uge er i uge 32, men der kan være individuelle tidspunkter for 

opstart som træneren har givet.  

Kommende arrangementer. 

 Uge 32: Opstart efter sommerferien 

 19. september: Klubdag arrangeret af udvalg (se invitation side 2) 

Bestyrelse. 

Da Helene Wigh har trukket sig som formand er der ny bestyrelses sammensætning. 

Formand: Hanne Bredahl 

Kassere: Martin Bundgaard 

Næstformand: Lene Skat Nielsen 

Bestyrelsesmedlem: Lars Bagge Juul 

Bestyrelsesmedlem: Lone Bøgh 

 

 

På bestyrelses vegne  

Hanne Bredahl 

  



Klubdag 19.september 2020  

kl. 9.00 – ca. 14.00 

DcH Hadsund, Klubhuset, Ålborgvej 85, 9560 Hadsund 

Oven på et noget anderledes forår, hvor vi blandt andet blev snydt for vores sommerafslutning, 

synes vi, at vi trænger til en dag, med lidt sjov og skæg på tværs af alle holdene. 

DcH Hadsund indbyder hermed klubbens hunde med fører og familie til en dag med sjove 

aktiviteter og hyggeligt samvær. Kom og mød dine klubkammerater i en omgang sjove hunde 

aktiviteter på tværs af holdene. 

Pris: 50 kr. pr person inkl. forplejning til dagen, der er kaffe, te og juice til morgenmaden. Øvrige 

drikkevarer kan enten købes i klubhuset eller medbringes.  

Program: 

kl. 9 Morgenmad med information om dagen og inddeling af hold 

kl. 9.30 Luftning af hund og afgang til poster 

kl. 9.45 Aktiviteter 

kl. ca. 12 Frokost – præmieuddeling med mere 

kl. 14 senest Farvel og tak for i dag 

Tilmelding: Senest 11. september – via klubmodul 

 

Arrangementet bliver tilrettelagt i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsen retningslinjer og 

vejledninger i forhold til COVID-19. Der er håndsprit ved klubhuset, men medbring evt. selv 

handsker og sprit til turen rundt med aktiviteter. 

Husk: Tøj efter vejret, da vi primært kommer til at være udendørs. Evt. håndsprit og handsker 

 

Spørgsmål om arrangementet kan rettes til:  

Sarah: 28 26 29 80 

Marianne: 60 17 86 82 

Britta: 50 477 377 


