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Nyhedsbrev April 2017
FIDUS aften
TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 kl. 18.00 AFHOLDES DER FIDUS-AFTEN I DCH VESTHIMMERLAND.
DENNE AFTEN ER FOR HELE FAMILIEN. DER VIL VÆRE SJOVE OPGAVER FOR BÅDE BØRN, VOKSNE OG HUNDE.
NÅR VI ER FÆRDIGE MED OPGAVERNE ER DER GRATIS KAFFE/TE/SAFTEVAND I KLUBHUSET. DER ER MULIGHED FOR
AT KØBE SANDWICH OG KAGE.
VEL MØDT TIL EN HYGGELIG AFTEN.
HILSEN
ARRANGEMENTSUDVALGET.
Spørgsmål Helle J. (23250116) eller Helle K. (20681879).

Hundekoldt og hulens godt
Ja, det var nemlig dét, som det var søndag d. 19. marts, hvor 7 hundeførere og 7 skønne firbenede venner drog til Nibe for at
deltage i naboklubbens landsdækkende konkurrence.
3 C-hundeførere og 4 B-hundeførere havde en dejlig og lærerig dag med mange aha-oplevelser. Vi scorede et hav af både runde
solide 0’er og superflotte 10 taller, og tilsammen formåede vi at besætte pladser fra næsten top til bund. Selv om ikke alle førere og
hunde hele tiden var enige om reglerne, og der ind imellem måske var uenighed om, hvem der havde fat i den længste ende af
linen, var der masser af smil og en munter stemning, mens vi stampede i jorden for at holde varmen.
Opbakning hjemmefra manglede bestemt heller ikke. Der var både træneropbakning og en god håndfuld holdkammerater, der
trodsede kulden for at heppe. Det gjorde jo heller ikke noget, at spordommeren var hjemmefra. Det var bare rigtig dejligt, at være
så mange hjemmefra. Det gir’ altså lige et skub til sammenholdet og motivationen.
Personligt håber jeg, at lysten til konkurrence kommer til at blomstre i vores klub. Det tilføjer en anden dimension til hundearbejdet,
det medfører hyggeligt samvær med klubkammerater, skønne timer med vores hunde, og så er der jo en masse søde mennesker
og hunde derude.
På vuf-underligt gensyn
Kit

Inge og Aigo med en flot 2. plads i C-klassen
B- og C-hold i Nibe
Formandens motto
Forestil jer – det er lørdag, solen skinner og en lille håndfuld hundefører og trænere tager forskud på sommeren, på bænkene
foran klubhuset. Over kaffen, der bliver drukket efter en times veloverstået træning, bliver jeg pludseligt spurgt; ”Heidi ved du hvad
dit motto er?”. Jeg ser spørgende op. En veloplagt hundefører kigger skælmsk på mig, og siger;. ”Det ved jeg ikke, det skal jeg
finde ud af”. Hun griner og fortsætter ;”det siger du hele tiden”.
Det er en sætning, der kommer til mig i søvne nu, så ofte gentager jeg den, som svar på det væld af spørgsmål, der kommer til mig
i min rolle som formand. Jeg lærer nyt hver dag, men jeg ved ikke alt endnu. Jeg ved faktisk ikke engang, hvad jeg ikke ved- det
finder jeg ud af hen ad vejen.
Men jeg ved to ting nu. Jeg ved efterhånden hvor eller hos hvem, jeg skal søge svar på mine spørgsmål, og jeg ved, at vi i DcH
Vesthimmerland har de sødeste, mest forstående og meget tålmodige medlemmer. TAK FOR DET.
Jeg ved også, at vi har et hav af ildsjæle, der brænder for klubben og yder en stor indsats. Det ser jeg og resten af bestyrelsen
tegn på hele tiden.
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På Bach 1 & 2 er der opstillet to nye skjul på eget initiativ (og egen regning), vores muldvarpeskud bliver jævnet ved jorden dels
ved håndkraft (river) inden træning, dels ved nabohjælp arrangeret af et medlem, skilte bliver pudsede, og selv bestyrelsesopgaver
som at bestille konkurrence -programmer, eller skifte mobilabonnement bliver udført af jer. Listen er lang, dette er blot nogen af de
tiltag vi i bestyrelsen oplever, og vi er så taknemmelige.
I marts inviterede den nye bestyrelse alle udvalgene og den gamle bestyrelse til et fællesmøde/hyggeaften. Der var ikke en
egentlig dagsorden og der blev ikke taget referat; formålet var blot at mødes og finde ud af hvem vi er og hvad vi kan sammen. Det
var en hyggelig aften og som formand er jeg tryg ved at klubben har så bred en vifte af aktive udvalg.
Denne type møde vil blive afholdt, mindst en gang om året. Det giver mening, at udvalgene og bestyrelsen styrker samarbejdet om
de opgaver der foreligger, og tænker kreativt i forhold til nye projekter/mål for klubben. Den nye bestyrelse tog på mødet afsked
med den foregående bestyrelse ved at gå imod deres ønske om ikke at modtage gaver. Det blev til en lille kurv, som tak for at de
har ydet en stor uvurderlig indsats for klubben, og stadig er en støtte for os i bestyrelsen.
Jeg blev inviteret med til trænermøde i starten af måneden, og var glad for at deltage. Et spændende møde og meget
velforberedt!! Det skinner tydeligt igennem at både trænere og trænerudvalget er dygtige, engagerede og yder en stor indsats.
Marts måned bød på spændende møder i kredsen og et ligeså spændende landsmøde. Der skulle en ekstraordinær
generalforsamling til, før vi havde fundet en ny kredsformand. Han hedder Claus Dalsgaard og kommer fra Frederikshavn.
Landsmødet blev desværre en gentagelse og vi kom fra endnu et møde uden en formand – denne gang en landsformand. Der skal
afholdes ekstraordinært landsmøde d. 22. april, og vi må krydse alt hvad der kan krydses, for at vi finder en formand.
Jeg vil afslutte dette indslag og ønske jer god påske-måned. Jeg kan se, at kalenderen lover en masse spændende arrangementer
og dejlige timer i samvær med to og firbenene venner.
Og så gennemlæser jeg lige mit indslag, og kan se at jeg også har et andet motto – eller mantra.
”Medlemmerne i DcH Vesthimmerland yder en stor indsats”. Punktum! 

Formand Heidi Fly
Hvalpehold i fri leg
De to igangværende hvalpehold nærmer sig en afslutning på et 12 uger langt kursus, hvor de har lært en masse om deres hvalpe
og om dem selv. Det skader aldrig at være en sprællemand og gøre sig selv spændende og sjov for sin hund. Jo sjovere
hundefører, jo mere opmærksom hund.
Begge hvalpehold skal igennem en test, hvor de kan få et indtryk af, hvor langt de egentlig er nået på 12 uger og det er nogle
rigtige dygtige kursister DcH Vesthimmerland har på de første hvalpehold i 2017. Testen af de to hvalpehold finder sted lørdag d.
8. april og de er alle spændte og en smule nervøse, hvilket de slet ikke skal være. Den dag, hvor hvalpeholdene skal igennem
deres afsluttende test, er en hyggelig og afslappet dag med rigtig god stemning og mange af de søde hundefører og trænere i
klubben plejer at møde op og sludre med kursisterne fra hvalpeholdet.
Allerede nu er der flere af kursisterne fra hvalpeholdet, der har givet udtryk for, at de ønsker at fortsætte deres træning i DcH
Vesthimmerland og det er sød musik i vores ører. Tag godt imod de nye hundeførere og byd dem vuffeligt velkommen på de hold,
de kommer på 
Glade hvalpehilsner
Helle J. og Helene W.

DcH Vesthimmerland mangler en ny kasserer
Går du og drømmer om at hjælpe i DcH Vesthimmerland? Så er det lige netop dig, vi ha brug for. DcH Vesthimmerland mangler en
ny kasserer, da vi pt. Står uden kasserer i bestyrelsen. Du behøver ikke at have erfaring som kasserer – vi skal nok hjælpe dig på
vej og klæde dig godt på til at varetage opgaven som kasserer.
For yderligere info og interesse, kan DcH Vesthimmerlands formand Heidi Fly kontaktes. Heidis kontaktoplysninger findes på
www.dch-vesthimmerland.dk

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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