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Sommerferien er slut
Sommerferien er slut og hverdagen kalder atter for både hundeførere og hunde. Den almindelige træning er gået i
gang igen til stor fornøjelse for alle. Der trænes stadig om aftenen i et lille stykke tid endnu.
Velkommen tilbage fra ferie til alle de fantastiske hunde og deres hundeførere.
Arbejdsdag
DcH Vesthimmerland plejer at have to arbejdsdage fordelt over året, hvor klubhus, arealerne omkring det og udstyr
får en kærlig hånd. Disse arbejdsdage plejer at ligge en søndag uden den helt store tilslutning, desværre. I år har
bestyrelsen derfor valgt at inddrage en træningsuge til disse opgaver.
Der inddrages to aftener, hvor der ikke vil være træning, men arbejdsaftener i klubben i stedet for. De to aftener, det
drejer sig om, er d. 4. og d. 7. september. Der vil blive hængt en liste op i klubhuset, hvor man kan skrive sig på de(n)
opgave(r), som man gerne vil hjælpe med.
Det er vigtigt for klubben, at så mange som muligt møder op og giver en hånd med og bestyrelsen håber på
medlemmernes fulde opbakning. Det bliver nogle hyggelige aftener, hvor der både vil blive arbejdet og snakket hund.
Bålskuret/rygeskuret ved siden af klubhuset skal bl.a. gøres færdig og har du nogle gode, kreative og billige ideer til,
hvordan det kan gøres, skal du endelig ikke tøve med at kontakte klubbens formand og viderebringe dem.
Så kom endelig ud og vis dine talenter inden for gør-det-selv arbejdet og giv en hånd med, hvad enten det er lugning
eller maling 
Formand Heidi Fly
Kasketter
Klubben har, efter flere anmodninger, købt 10 kasketter med DcH’s logo på. Disse kan købes i klubben fra mandag til
50 kr. per stk.
Dagskursus
Kreds 1 afholder dagskursus søndag d. 8. oktober med tilmeldingsfrist d. 22. september. Der kan vælges imellem 5
forskellige kurser; Bringsel, Lydighed, Eftersøgning, Fokus på kontakt og samarbejde, Agility. Læs mere om dette
fantastiske tilbud på klubbens hjemmeside.
Foto konkurrence
Foto konkurrencen er gået ind i sin sidste etape. De seks billeder, der har fået flest ”synes godt om/likes” er nu printet
ud og hænger i klubben. Her kan du afgive yderligere én stemmer per hund, dvs. 6 stemmer i alt. Stemmen afgives
ved at skrive dit eget navn under billedet af din yndlingshund(e).
De tre hunde, der har fået flest stemmer ved udgangen af august måned, vinder foto konkurrencen. Vinderbillederne
vil blive trykt og hængt op i klubben og ejerne af de tre vinderhundebilleder, vil også modtage et trykt eksemplar.
Skynd dig ud i klubben og afgiv din stemme 
De bedste foto hilsner Formand & Redaktør
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