Danmarks civile Hundeførerforening - DcH Vesthimmerland

Nyhedsbrev Juni 2011.
Nyt fra Konkurenceudvalget.
Der findes nu en mulighed for at få alle DcH træningspladser i Danmark, lagt ind på sin GPS (afhængig af typen)
I kan læse mere om det på forsiden af hjemmesiden www.dchkreds1.dk
Så spred gerne denne information ud så konkurrencehundefører, kursusdeltagere, tilskuere familier med mere kan få
glæde af denne funktionalitet.
Konkurenseudvalget og bestyrelsen holder lodsejeraften tirsdag d. 7 juni, hvor lodsejerne inviteres med familie, til en
hyggelig aften i klubhuset, med mad og lidt opvisning af hundefører. Det plejer at være en rigtig hyggelig aften, hvor
snakken går på kryds og tværs. Denne aften arrangeres, som tak til lodsejerne for lån af deres arealer.

Ekstra konkurrence:
Konkurrence-udvalget har besluttet at afholde en E-konkurrence søndag den 21. august, altså en konkurrence kun
for E-klassen. Der bliver afholdt meget få konkurrencer for E-hundeførerne i løbet af en sæson, og derfor blev
udvalget enige om, at det ville vi gøre noget ved i Vesthimmerland. Vi har tidligere afholdt Elite-turnering, som også
kun er for E-hundeførere, og det er nemt at overskue, at arrangere en konkurrence for én klasse, også selvom det er
E-klassen. Fra kredsens konkurrenceudvalg og dommerudvalg har vi fået grønt lys til at afholde konkurrence, så
konkurrence-udvalget går nu igang med forberedelserne.
Der kommer mere om det senere, men sæt allerede nu X i kalenderen, da der skal bruges hjælpere, og det er da
også hyggelig, bare at komme ud og se noget E hundearbejde ( Det passer lige til en søndagsudflugt )

Nyt fra Sponsor gruppen. ( Helle Johnsen og Lene Krogholm ).
Så har sponsor gruppen igen haft udbytte af ansøgningerne.

Spar Nord Fonden har nemlig tildelt os kr. 7.000,- Kr. Disse penge er øremærket til græs og fliser foran klubhuset så
vi kan få en pæn facade.
Torsdag d. 19 maj overrakte Allan Bisgård fra Nordea Fonden de 10.000,- Kr. vi tidligere havde fået oplyst.
Så alt i alt har Helle og Lene`s arbejde nu skaffet klubben 24.500 Kr. ( Det er bare så godt gået piger )
Disse penge skal bl.a bruges til nye borde, bænkesæt, container, græs , m.m. så der eftersøges nu folk som vil
hjælpe med at få planeret til container – malet klubhus – lagt græs o.s.v. ( Kontakt Lene og Helle hvis du vil give en
hånd med )
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Hundefører der har fået 2 oprykning til A klassen.
Tonny Johannsen med Blackie

samt

Ulrik Hosbond med Laddie

Tillykke til de to dygtige hundefører.
Som nu er A hundefører fra næste
sæson.

Nyt fra Arrangementsudvalget.
Der er sidste officielle træningsaften inden sommerferien, mandag d. 27 juni, hvor grillen vil være tændt fra kl. 19.30.
Håber at alle vil deltage, også dem der ikke normalt træner denne aften, så vi kan få en hyggelig afslutning
og ønske hinanden en god sommerferie.

Nyt fra Trænerudvalget.
Der afholdes test for fortsætterholdene d. 8 juni fra kl.17.00 på klubbens egne arealer. Alle er velkomne til at komme
og kigge på / heppe / så tag familien med til en hyggelig aften. Der forventes at komme billeder fra dagen under
galleri på hjemmesiden kort efter.
Der afholdtes dyrlægeaften i klubben d.31 maj 2011 for hvalpeholdene. Som noget nyt var fortsætterholdene også
inviteret denne aften. Jacob Kjær Larsen, dyrlæge ved Familiedyrlægerne i Aars, delte denne aften ud af hans
erfaringer og viden om hundens generelle ve og vel. Han berørte emner såsom hundens anatomi, kost, motion,
sygdomme, sterilisering m.m. For mere info om Jacob og Familiedyrelægerne i Aars – se deres
hjemmeside: www.familiedyrlaegerne.dk
Der er ikke undervisning i juli måned - her holder de kære trænere sommerferie. Alle er dog velkomne til at benytte
arealerne og klubhuset til selvtræning hverdage og weekender med undtagelse af tirsdage, hvor jagtforeningen
træner.
Der starter nye hvalpehold op til august - for nærmere info se vores hjemmeside.

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.
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