Danmarks civile Hundeførerforening - DcH Vesthimmerland

God Sommer
Nyhedsbrev Juli 2011.
Nyt fra Konkurenceudvalget.
Udvalget er i fuld gang med at planlægge E-Hundedag søndag d. 21 august, men der er endnu ikke mange
tilmeldinger, så udbred budskabet til de E-hundefører i kender, således at vi kan få en kanon dag. Arealerne ligger
tæt på, så der er kun en køretur ud til spor arealet. Vi vil her opfordre andre til at komme ud og se, hvad de dygtige
hundefører kan med deres hunde, og som en inspiration til - at ” (Jeg vil også op i E-klassen) ”
Nyt fra Sponsor gruppen. ( Helle Johnsen og Lene Krogholm ).
Så har vi fået sat containeren på plads og skal nu i gang med at planere, ligge rullegræs og fliser, samt male
klubhuset. Derfor opfordres alle som har tid og lyst til at give en hånd med. Tag kontakt til Helle Johnsen på
tlf. 23250116 hvis i vil hjælpe.
Ole foran lastbilen, med
kranen som løftede
Containeren på plads.

Så er containeren
på sin rigtige plads.

Nyt fra Arrangementsudvalget.
Sommerafslutningen d. 27/6 havde rigtig god tilslutning og alle blev mætte, selv om der var lidt stres på, med at få
pølserne klar på grillen pga. nogle dårlige kul fra leverandøren. Derfor smagte de ekstra godt, da de var færdige.
Er fint arrangement, hvor der var god mulighed for at ønske hinanden en god sommerferie.

Nyt fra Trænerudvalget.
Vi har i DcH Vesthimmerland fået 3 nye eftersøgere, Lotte Nielsen – Anders Kallestrup og Børge Larsen, samtidig er
Finn Andersen og Gert R. Kristensen stoppet, da Jenny er blevet for gammel og Molly ikke er her mere.
Det betyder at vi nu har 4 eftersøgere i DcH Vesthimmerland, ud over de 3 nye er det Kim Fauerskov.
Se mere om eftersøgning på hjemmesiden.: www.dch-danmark.dk/eftersoegere_side.htm indtastes i browservindue.
Vores eftersøgere i DcH Vesthimmerland.
Fra venstre.
Kim Fauerskov
Lotte Nielsen
Børge Larsen
Anders Kallestrup ( Var desværre ikke til stede da billedet blev taget )
DcH Vesthimmerland, Plantagevej 8a, 9600 Aars.
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Nyt fra Bestyrelsen.
Vi har i klubben, fået et observatør job, ved Messecentret i Års, fredag d. 1 og lørdag
d. 2 juli. Det er for DACF og vi skal være til stede med vores hunde som forebyggende.
Der kommer op mod 500 autocampere og der skal være et arrangement, fredag og
lørdag aften i Messecentret, for deltagerne i træffet. Det er der vi skal observere med
vores hunde og vi har 2 personer vi skal kontakte, i tilfælde af en opstået situation.
Et godt job for klubben, som var nemt at få besat med hundefører. En stor tak fra vores
formand til de hundeførere, som var så hurtig til at sige ja til opgaven.
Det skal lige nævnes, at alle er dækket rent forsikringsmæssigt, under sådan en
opgave.
Lodsejeraften.
Som udtryk for vores taknemmelighed og glæde over at kunne benytte lodsejernes jord i forbindelse med vor
hundetræning/konkurrencer i DcH Vesthimmerland, indbød vi dem derfor til en lille sammenkomst i DcH’s klubhus
tirsdag d. 7. juni 2011 kl. 18.30
Vi havde sørge for lidt mad og drikke, samt en lille opvisning i hvad vores hunde kan. Det blev til nogle hyggelige
timer, hvor snakken gik på kryds og tværs, sammen med Bestyrelsen - Konkurenseudvalget og de øvrige lodsejere.

Sommer-konkurrence i Sæby.
Husk sommerkonkurrence i Sæby lørdag d. 9 juli samt det årlige kongespil mellem
DcH Vesthimmerland og DcH Thisted på Hedebo Strand camping lørdag aften efter
fælles gril m.m. Det er altid rigtig hyggelig og vi skal jo gerne have nogle supportere
til at heppe på os, så vi kan beholde pokalen som vi vandt sidste år.

Tilmelding / afmelding af Nyhedsbrev på mail.
I kan tilmelde / afmelde Jer Nyhedsbrevet på mail ved at sende en mail til nyhedsbrev@dch-vesthimmerland.dk
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