Danmarks civile Hundeførerforening - DcH Vesthimmerland

Nyhedsbrev April 2011.
Nyt fra Konkurenceudvalget.
Klubben afholder kredskonkurrence den 9. april, og der er derfor ingen træning denne dag. Alle der har
mulighed for det bedes give en hånd med enten på dagen eller i dagene op til konkurencen.

Nyt fra Arrangementudvalget.
Den 14. april er der fidusaften - husk at møde op - det plejer at være en rigtig god aften, med konkurrencer og hygge.
Husk at nævne det på holdet og til dem i kender, jo flere jo bedre og hyggeligere.

Nyt fra Trænerudvalget.
Planen for aftentræning kan ses på hjemmesiden under praktiske oplysninger/træningstider.
Der har været sendt invitation rundt, til trænere udvalgsmedlemmer m.m. vedr. en VIP aften i Brovsthallen d. 29 April
men den er desværre aflyst p.g.a. afbud fra fordragsholder. Den vil blive holdt i efteråret i stedet.
Der afholdes trænermøde d. 10 maj kl. 18.30.

Resultater fra Helle Johnsens og Lise Muhligs kursushold. ( Højeste mulig score 100 Point )
Kenneth Larsen - 99
Ditte B. Jensen - 100
Margrethe Robkjær – 99
Jeanette Værum - 96
Else Lemvig - 90

Ove Jensen - 100
Ib Hansen - 82
Inge K. Mielsen – 98
Sussie Hansen – 90

Hugo Damgaard - 93
Chrstini Pedersen - 94
Knud Erik Johansen – 95
Hanne Jensen - 92

Nyt fra Sponsor gruppen. ( Helle Johnsen og Lene Krogholm ).
Vi har fået sponseret maling til klubhuset af Sparex i Farsø og Jesper Glerup Tække firma.
Mandag d. 11 April vil Per Mikkelsen fra Himmerlands fonden overrække Sponsorgruppen og bestyrelsen en chech
på 7.500 kr. Der vil blive taget foto af overrækkelsen, som vil komme på hjemmesiden og i de små aviser.
Vi venter svar fra Spar Nord fonden på hvornår vi modtager de 10.000 Kr. som vi er kommet i betragtning til fra dem.
Derudover har vi ansøgninger ude ved Tuborg fondet.
Godt gået af de to ildsjæle.

Tilmelding / afmelding af Nyhedsbrev på mail.
I kan tilmelde / afmelde Jer Nyhedsbrevet på mail ved at sende en mail til nyhedsbrev@dch-vesthimmerland.dk
Der vil senere blive lavet en automatisk til/afmeldings procedure på vores hjemmeside.

DcH Vesthimmerland, Plantagevej 8a, 9600 Aars.

Nyhedsbrev redaktør: Gert R. Kristensen, e-mail. nyhedsbrev@dch-vesthimmerland.dk

