Danmarks civile Hundeførerforening - DcH Vesthimmerland

Nyhedsbrev Oktober 2011.
DcH`s DM i Odder d.24 og 25 sep..
Danmarks mesterskaberne:
DcH afholdte den 24.-25. september årets DM i Odder. Tonny Johannsen og
Smedebakkens Blackie repræsenterede DcH Vesthimmerland. Desværre blev
det ikke til en topplacering, men de var også i hård konkurrence med 35 øvrige
hundeførere i B-klassen. Selvom det ikke blev til en pokal, er vi alligevel stolte
over Tonny Johannsens deltagelse, som i sig selv er en præstation, som
makkerparret har arbejdet på at nå siden foråret 2011.
Her er vores formand Birgit Fauerskov med DM deltager Tonny Johannsen og
Blackie
Se flere billeder fra DM på vores Hjemmeside – der er også link til alle
resultaterne.

Nyt fra Konkurenceudvalget og arrangement udvalget.
Så er planlægningen i fuld gang til lokalkonkurrencen og vinterfest d. 5. nov. hvor klubmesterskabet bliver afgjort i de
enkelte klasser, samt en kanon fest om aftenen med uddeling af pokaler o.s.v.
Der er ophængt tilmelding til konkurrencen i klubhuset samt rundelt flyers, og der vil inden længe også blive ophængt
tilmelding til festen om aftenen. Konkurrencen startet med morgenmad kl. 07.00 og festen om aftenen starter kl. 19.00
Så husk at skrive Jer på til en super dag, med gode oplevelser masser af hundearbejde og godt kammeratskab.
Vel mødt til alle nye som gamle hundefører i klubben.

Nyt om renovering klubhus.
Vi har nu med den nye terrasse fået et klubhus, som tager sig utrolig flot ud. Lige nu står huset for at skulle males –
hvis der kan blive noget tørvejr. Samtidig har det vist sig nødvendigt at foretage nogle reparationer på klubhuset.
Disse reparationer er så omfattende, at bestyrelsen har valgt at få en håndværker til at udføre arbejdet.
Vi har fået et meget fordelagtigt tilbud så arbejdet sættes i gang hurtigst mulig.
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Nyt fra Bestyrelsen.
Til vores vinterfest d. 5 nov. uddeles Skippers mindepokal.
Husk at indstille kandidater til at modtage pokalen.
Se opslag i klubben og på hjemmesiden.

Der vil de næste lørdage blive uddelt brochurer i klubhuset om !
STØT DIN FORENING HVER GANG DU BRUGER STRØM.
Forenings el giver 2 øre pr. KWH du bruger i strøm så jo flere der
tilmelder sig jo flere penge til klubben. Hvis ikke lige der er nogen til
uddeling når i er i klubhuset ligger brochurer på bordet, tag en og
udfyld, og skriv ja tak jeg støtter DcH Vesthimmerland.
Klubben siger TAK til alle som udfylder den.

Nyt fra Eftersøgningstjenesten..
2 af vore nye medlemmer i eftersøgningstjenesten har allerede været på deres første vellykkede opgave. Børge
Larsen og Gabi fandt i regnvejr en iphone, som dagen forinden var tabt på en høstet kornmark. Anders Kallestrup og
Tyson var med succes ude at lede efter en faldskærm, som under et hop var blevet koblet af, da den ikke foldede sig
ud. Faldskærmsudspringeren kom helskindet til jorden, idet de jo heldigvis har en reserveskærm. Både Børge Larsen
og Anders Kallestrup var godt tilfredse og stolte over deres hundes indsats.
Se mere på vores hjemmeside hvor i kan læse tilbagemelding fra faldskærmsudspringeren samt se det stykke der var
i avisen om Børges fund af iphone.
Der er link til siderne fra Nyhedsboksen på forsiden af vores hjemmeside.

Børge og Gabi finder Iphone

Anders og Tyson finder faldskærm.

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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