Danmarks civile Hundeførerforening - DcH Vesthimmerland

Nyhedsbrev September 2011.
Nyt fra Konkurenceudvalget.
E-Hundedag søndag d. 21. august, måtte vi desværre aflyse, da der var alt for få tilmeldinger. Det undrer os i
konkurrenceudvalget, da mange hundeførere havde efterlyst flere E-konkurrencer. Vi havde ellers nogle kanon
arealer klar til hundeførerne – men det blev ikke denne gang 
Nu er vi begyndt at se frem mod lokalkonkurrencen d. 5. nov. hvor klubmesterskabet bliver afgjort i de enkelte
klasser, samt en kanon fest om aftenen med uddeling af pokaler o.s.v.
Nærmere om det senere men sæt allerede nu X i kalenderen.
Konkurrenceudvalget har også været behjælpelig, med arealer til video optagelser af eftersøgning, til
dommeruddannelse. Det var nogle rigtig gode arealer, så der blev lavet nogle fine optagelser.

Nyt om renovering klubhus og terasse ( Indlæg fra Lene Krogholm ).
Kære klubkammerater
I har sikkert alle opdaget, at der er blevet bygget ny terrasse og
bord/bænke er blevet nymalede.
Det har været en hård - men fin proces at deltage i.
Både søge fondsmidler hjem og samle folk til terrasse projektet.
Alle Jer, som har lagt en eller anden hånd i projektet takker jeg
MEGA MEGET! Nu mangles blot at gøre projektet helt færdigt.
Der skal laves en flisegang (ved gavlen mod skydebanen), graves
jord af ved gavlen og sås græs. Desuden mangles 2 trapper at blive
etableret og jord køres på ved de eksisterende blomsterkummer, så
der kan blive plantet bunddække.
Har vi et medlem i klubben, som har viden om vvs arbejde, ønskes
toilet uden for (ved gavl op mod skydebane ordnet), så det kan
bruges.
Jeg forventer, at det skal gøres i starten af oktober, da DM først skal
overstås og et kursus i klubhuset første weekend i oktober.
Meld Jer allerede nu.
Ved sidste tilmelding stod KUN 6 FRIVILLIGE på sedlen ud af
190 medlemmer.
Der skal være minimum 5 - 6 stærke medlemmer og en
minigraver/rendegraver samt en person, som vil stå for forplejning
dagen igennem til det hårdarbejde folk. Giv besked til bestyrelsen.
Mit forslag til arbejdsdag vil være 2. weekend i oktober.
Venligst

Lene Krogholm

Se flere billeder fra renoveringen på vores hjemmeside.

Nyt fra Arrangementsudvalget.
Arrangementsudvalget har sagt ja til at lave en opvisning med hunde på Herregården Hessel på søndag d. 4.
september. Det er fåredag på Hessel så der vil være meget at se på bl.a. konkurrence med fårehunde. Se mere på
www.herregaarden-hessel.dk eller kom ud og hils på vores dygtige hundefører der laver opvisning.
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Nyt fra Trænerudvalget.
De nye Træningstider til vintertræning, er offentliggjort og kan findes på vores hjemmeside under punktet praktiske
oplysninger Træningstider. Eller på dette link. Klik her

Nyt fra Bestyrelsen.
Bestyrelsen vil også gerne TAKKE for det store arbejde som er blevet lagt ude ved klubhuset. Vi håber at der kan
findes folk til at få lavet det sidste som Lene opfordre til. Det er kommet til at se rigtig godt ud.
Bestyrelsen vil dele nogle Flyvers rundt på de enkelte hold for at gøre mere
opmærksom på vores Nyhedsbrev. De vil også uddele nogle spørgeskemaer
som bedes udfyldt og enten afleveres til trænerne eller ligges i en kasse i
klubhuset.
Bestyrelsen for DcH Vesthimmerland har lavet en målsætning
”Fastholdelse af trænere og frivillige”
Men en målsætning er ikke nok i sig selv, der skal findes måder at nå denne
målsætning på. Det er her, at du som medlem kommer ind i billedet, da vi
gerne vil høre din mening. Derfor vær sød at udfylde skemaet når det
kommer rundt på Jeres hold og aflevere det. På forhånd tusind TAK !

Med kurs mod DM
Hundeførere fra DcH Vesthimmerland har sat spurten ind mod deltagelse i årets DM i Odder i 24-25. september.

Tonny Johannsen med schæferen Smedebakkens Blackie fra Suldrup har i B-klassen med sit seneste
resultat i Støvring, en 2. plads og 170,15 lagt sig på en øjeblikkelig 3. bedst i kreds 1 (Nordjylland) . De
4 bedste i kredsen er sikre på udtagelse til DM. Tonny og Blackie har dog endnu en chance for at sikre
deres deltagelse i DM, når makkerparret deltager i konkurrencen i Skagen den 3. september.

Ulrik Hosbond med sin australske kelpie Laddie fra Aars ligeledes i B-klassen, ligger i øjeblikket
som kreds 1’s 4. reserve. Makkerparret har dog et par chancer endnu for at forbedre deres
resultat og således sikre deres deltagelse i DM. De er tilmeldt 2 konkurrencer i Aarhus den 4.
september samt i Dronninglund den 10. september.

I A-klassen har Anders Kallestrup med labradoren Tyson fra Aalestrup i denne sæson også arbejdet
hen imod deltagelse i DM, og i øjeblikket ligger de som kreds 1’s 3. bedste og er derfor pt. sikker på
udtagelse. Anders og Tyson er også tilmeldt yderligere 2 konkurrencer i Aarhus 4. september
Dronninglund 10. september, hvor de to har mulighed for at sikre deres deltagelse i DM.
Det er en stor bedrift at opnå deltagelse i DcH’s Danmarks Mesterskab, og i DcH Vesthimmerland krydser vi fingre
for, at det lykkes disse 3 hundeførere at sikre deres deltagelse. Den 11. september ligger det klart om det lykkes.
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Pokaler og oprykninger.
Anne K Jensen har fået sin anden oprykning til A klassen med de 2 resultater 164,5 og 160,4 så fra næste år er Anne
og Carla henholdsvis A – hundefører og A hund. Stort tillykke

I Agility har Susanne Hosbond og Audi været til konkurrence i skive i d. 14/8 og kom hjem med en
flot 1 plads i spring klasse 1 for lille hund. Stort tillykke

Sommer-konkurrence i Sæby.

Sommerkonkurrencen 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. blev igen i år en stor
succes, Vi beholdt vandrepokalen ved at
vinde over Thisted med 2 – 0 da der bliver
spillet bedst ud af 3. Vi kan kun opfordre
til at deltage næste år da det er rigtig
hyggeligt.
Se flere billeder på
http://saeby.hed1.dk/#home

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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