AKTIVITETSPLAN
Thisted Hundeførerforening
www.thf-thisted.dk
FORÅR 2020
Søndag den 2. februar kl. 12.00
Se separat opslag med datoer for ringtræning
Er startet torsdag den 9. januar kl. 18.30 i ridehal
Kontakt Kathja

Ringtræning start
Rally lydighed start
Nye kursister start teori – uden hund

Torsdag d. 30. januar kl. 19.00 i klubhuset (uden hund)

Lydighedstræning (ALLE) start

Start søndag d. 2. februar kl. 9.30 ALLE

Nye kursister start træning – med hund Start søndag d. 2. februar kl. 09.30
Dyrlægeaften hos Dyrlægegruppen
Thy, Silstrupparken 2, 7700 Thisted

Onsdag den 19. marts kl. 19.00

Generalforsamling

Onsdag den 25. marts kl. 19.00 i klubhuset

Afslutning for nye kursister

Søndag d. 5. april kl. 9.30.

Rally lydighed første udetræning

Dato kommer senere

Lydighed sidste søndagstræning

Søndag d. 5. april

PÅSKE FERIE (søndag den 12. april)
Lydighed - Første Aftenstræning

Torsdag d. 16. april kl. 19.00 og 20.00

Arbejdsdag

Lørdag d. 2. maj kl. 9.00 – 13.00
Kr. Himmelfartsdag (Torsdag den 21. maj)

Sidste træningsaften før sommerferien

Torsdag d. 18. juni kl. 18.00 (ALLE)
Orienteringsløb med hund – sjovt for alle.
Bagefter hygge med grill.
SOMMERFERIE

Opstart efterår 2020

Torsdag d. 6. august kl. 19 for ALLE

Nye kursister start teori – uden hund

Tirsdag d. 11. august kl. 19

Nye kursister start træning – med hund Torsdag d. 13. august kl. 19

OBS * OBS * KLUBMESTERSKAB i efteråret – dato kommer senere * OBS * OBS
☺ Der er noget at træne frem til ☺

BETAL MED MOBILEPAY PÅ NR: 18005
Der kan stadig betales via bankoverførsel til konto: 9090-0500071230
Din plads på holdet reserveres ved indbetaling af kontingent

Kontingent i THF
Thisted Hundeførerforening
Hvalpe- og begynder kursus (10 gange)
Betaling i hhv. marts for forårshold og august for efterårshold 450 kr.
Betalinger halvårligt i februar og august:
Lydigheds-fortsætterhold .......................................................... 350 kr.
En hundefører med 2 hunde på 2 lydigheds-fortsætterhold:
(350 kr. + 125 kr.)........................................................................ 475 kr.
En hundefører med 2 hunde hhv. hvalpe- og begynderkursus
+ lydigheds-fortsætterhold: (450 kr. + 125 kr.) ........................... 575 kr.
Lydighed klasse 2 og klasse 3 - pt. som selvtræning ................... 300 kr.
Rally Lydighed (begynder-, øvet- og ekspert).............................. 350 kr.
Rally Lydighed + lydigheds-fortsætterhold
dvs. 2 forskellige hold: (350 kr. + 200 kr.) ................................... 550 kr.
Ringtræning Betaling ved fremmøde – dvs. pr. gang.................. 30 kr.
Passive medlemmer betaler helårligt i februar .......................... 100 kr.

BETAL MED MOBILEPAY PÅ NR: 18005
Der kan stadig betales via bankoverførsel til konto: 90900500071230
Ved indbetaling SKAL hundens og ejers navn anføres.
Husk: din plads på holdet er reserveret, når du har indbetalt kontingent.

