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Deltagere:
Dora
Kirstine
Laura
Jeanne

PHCDK har fået opdateret klubbens logo i et bedre format. Vi er derfor klar til at bestille flotte kopper med
klubbens logo til alle medlemmer, som vil blive sendt ud i forbindelse med velkomstmappen i slutningen af
Maj.
Vi ønsker desuden at tilbyde en Webshop igennem hjemmesiden, hvor man vil have mulighed for at købe
forskellige tøjartikler med klubbens logo. Nærmere info kommer snarest.
Vi har modtaget alle sponsorgaver, som skulle være brugt til DM sidste år, og som vi har mulighed for at
bruge i år. Vi ønsker derudover af afholde en ’give away’ på de sociale medier snarest muligt, og Jeanne
arbejder videre med dette.
Vi arbejder fortsat på vores ’frivillig camp’, som planlægges 1 dag på Sjælland i uge 27, samt 1 dag i Jylland i
uge 28. Begge uger bliver det afholdt en weekenddag.
Hingsteformular er udarbejdet og tilsendt til de hingsteejere, som kunne være interesseret i at få deres
hingste præsenteret af PHCDK. Vi håber, at så mange som muligt ønsker at få præsenteret deres hingste, så
vi kan få fokus på de muligheder, som der er.
Vi oplever desuden øget interesse for Paint og det er enormt positivt.
Vi snakker om de nye regler fra APHA.com omkring regulær registrering, og det vil blive beskrevet i korte
træk i vores næste nyhedsbrev 1. Maj.
Vi snakker også om vores online seminar d. 6. Maj, (’Showing Your Young Horse’ online seminar med
APHA), og om at vi vil afholde en ’prøve’ d. 5. Maj – nærmere info kommer.
Dora vil stå for at Hoste dette seminar, og derudover ønsker vi at være behjælpelige, hvis det skulle være
brug for hjælp i forbindelse med engelsk. Her vil Kirstine hjælpe, som man kan kontakte over chatten under
seminaret.

