Danmarks civile Hundeførerforening - DcH Vesthimmerland

Nyhedsbrev Maj 2011.
Nyt fra Konkurenceudvalget.
Klubben afholdte den 9. april årets kredskonkurrence i et fantastisk flot vejr. Forud for konkurrencen har
konkurrenceudvalget gjort et stort arbejde med at finde arealer og hjælpere. Aftaler med sporlæggere og dommere
blev truffet. Det store forarbejde resulterede i, at dagen forløb perfekt – takket være alle de som hjalp. Tusind tak for
hjælpen. En stor tak til K9 Shoppen v. Michael som var fodersponsor ved kredskonkurrencen, samt Sparekassen
Farsø som sponsorerede pokalerne til 1. præmierne.
Dagen var også en god dag for flere af vore egne hundeførere, f.eks.:
B-klassen
A-klassen
E-klassen

Ulrik i B-klassen

3. plads til Ulrik Hosbond med Laddie
1. plads til Anders Kallestrup med Tyson
2. plads til Lisbeth Kristensen med Falou

159,35 point
257,15 point
319,25 point

Anders i A-klassen

Lisbeth i E-klassen

Nyt fra Agility
Så har agility hundeførerne været i konkurrence og det lykkedes dem at vinde, det blev til hele 5 medaljer ved DcH
Aalborgs trænings konkurrence 17/4, der var to løb i hver klasse.
Mette Johannesen med Athene fik en flot 2 plads i Agility løb 1 for lille hund
Jonathan Harbak med Adina fik en 2 plads i Agility løb 1 og en 3 plads i løb 2 for mellem hund
Sandie Laustsen med Diva fik en 2 plads i Agility løb 2 og 3 plads i Spring løb 2

Nyt fra Sponsor gruppen. ( Helle Johnsen og Lene Krogholm ).
Fonden Himmerland
Efter ansøgning har Fonden Himmerland tildelt DcH Vesthimmerland et beløb på kr. 7.500. Checken blev overrakt af
Peter Mikkelsen ved en lille sammenkomst i klubhuset den 11. april.
Pengene er blevet brugt til borde/bænke sæt og en container til opbevaring.

Nordea Fonden
Vi har modtaget en tilkendegivelse af, at Nordea Fonden på baggrund af vor ansøgning vil tildele klubben kr. 10.000.
Der er indtil videre købt nye borde til klubhuset.
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Målsætning DcH.
Onsdag den 27. april deltog to fra bestyrelsen samt en fra trænerudvalget i et møde arrangeret af kreds1. Mødet
omhandlede den målsætning, som blev vedtaget på Landsmødet i marts måned. Oplægget til mødet kan sammen
med målsætningen ses på dette link
http://www.e-pages.dk/dchff/78
Der var en ivrig debat, og reaktionerne var mange. Flere tilkendegav, at vi i lokalforeningerne har for mange
problemer af forskellig art, som gør, at vi ikke er klar til disse ændringer endnu. Andre nævnte, at målsætningen er for
ambitiøs, og at tidshorisonten er alt for kort. Målsætningsudvalget noterede sig alle kommentarer, og vil arbejde
videre med opgaven.
Alle opfordres til at gennemlæse materialet på ovennævnte link. Det er DcH's fremtid det drejer sig om, og det er
derfor vigtigt, at vi er godt rustet næste gang der bliver mulighed for debat.
Medaljer til Hundefører i konkurrence.

Kim Fauerskov og Cajus
Nr. 2 i E klassen
i Vejle d. 20 Marts

Tonny Johannsen og Blackie
Nr. 1 i B klassen
i Hadsund d. 30 April.

Nyt fra Arrangementsudvalget.
Der blev om aftenen d. 14 April holdt fiduskonkurrence, for at markere overgangen til lørdagstræning.
Det var en rigtig hyggelig aften, hvor man på kryds og tværs bliver sat sammen i nogle hold, hvorefter der er
forskellige konkurrencer for både hund og fører. Derefter er der hyggelig samvær i klubhuset med kaffe og brød mens
vi venter på resultatet af hvilket hold der har vundet.

Vand skulle transporteres med suge rør på tid fra en skål til en anden skål.
Alternativ apportering
Høvdingebold, hvor Helle Johnsen (formand for arrangementsudvalget) havde ret til at skyde alle uden at blive skudt
på selv.
Støvlekast -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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