
Lidt information

Kontingent:
Dit kontingent varer fra den 1. betaling og 1 år frem.
Der sker ingen ekstra betaling ved flytning til et andet hold.
Der vil automatisk ske en fornyelse og der vil komme en mail om betalingen 8 dage før.
For at det kan ske skal dit kreditkort være aktiv.
Du har 14. dages fortrydelsesret fra betaling.
Hvis du ikke har betalt 7 dage efter betalingsdato, ser vi det som en udmelding og du vil blive 
slettet som medlem.

Udmelding:
Hvis du ikke ønsker at være medlem skal du udmelde dig enten på din profil på vores hjemmeside 
eller skriv en mail til vores kasserer kasserer@dch-nordals.dk så skal hun nok gøre det for dig.
Det skal ske inden din næste betaling eller når du ønsker det.
Husk at udmelde dig både på hold og årskontingent.

Hvis vi kan se at du ikke har været til træning uden nogen form for afmelding 4 uger i træk vil du 
automatisk komme af holdet. Det er ikke det samme som en udmelding.

Flytning til andre hold:
Hvis du skal flyttes til et andet hold f.eks. fra hvalpeholdet er det noget kassereren gør du skal ikke 
foretage dig noget.
Hvis du ønsker at blive flyttet til et andet hold er det efter en snak med de implicerede trænere.

Klubmodulsapp:
Du kan downloade klubmoduls app
på din telefon.
Her skal du finde Hundetræning
og så vores klubs navn
Bagefter logger du på med dit brugernavn
Og password som du har oprettet på din profil.

Herefter har du mulighed for at afmelde dig til
dagens træning og her kan du også se
de forskellige mail og event der bliver udsendt.

Du kan også tilmelde dig de forskellige event.

Træning:
Kom i god tid og have letspiselige hundeguffer med.
Lad hunden snuse af og nødtørfte sig.
Husk høm høm poser. Vi har en lyserød spand specielt 
Til høm høm poser.

Husk at melde fra hvis du er forhindret i at deltage i træningen.
Så er træneren klar over hvor mange der kommer.
Hundene er altid i snor hvis andet ikke gives besked om fra træneren i træningstimen.
Der er mange forskellige hunde her så husk at spørg om det er i orden at de hilser.

HUSK altid at have dine kontaktoplysning opdateret da vi informere via mail og sms.

Har du brug for hjælp så spørg endelig.

Vi glæder os til at have nogle hyggelig timer sammen med dig og din hund.

Bestyrelsen
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