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Nyhedsbrev Juli 2017
E konkurrence og arbejdsdag
Den 17. juni afholdte DcH Vesthimmerland en E konkurrence med 15 deltagende hundefører/hunde fra hele landet.
Konkurrenceudvalget havde skabt rammerne for en vellykket dag, og køkkenudvalget sørgede for at der var mad og
drikke til alle.
Jeg var så heldig at være med rundt og opleve E hundefører og hunde i deres ES. Det var en fantastisk oplevelse
som ny i foreningen at se det ypperligste af hvad man kan drive det til i DcH. Pludselig kunne jeg se og forstå hvorfor
jeg skal lære min hund at løbe ud til en spand eller hente ting til mig.
Jeg så hvor dygtige hundene kan blive når man bl.a. arbejder godt med sporarbejde og jeg så ikke mindst hvor glade
og oplagte hunde og hundeførere var når det gik godt. Dommere, sporlæggere og div. hjælpere gav mig et godt
indblik i hvad man skal se efter, arbejde hen i mod. Jeg så sidst men ikke mindst hvor stort et arbejde det er at stable
sådan en dag på benene og hvor mange hænder der skal til for at det kan lykkes.
På dagen deltog som sagt 15 hundefører/hunde men der skulle omkring 17 personer til, med en bred vifte af opgaver,
for at dagen kunne gennemføres. Vejrguderne, som ikke er talt med her, var med os og det var super hundevejr; ikke
for varmt, tørt, lidt let brise.
Kæmpe tak til alle der deltog, og stort tillykke til Martin som havde en rigtig god dag med sin hund.

Tre stolte hunde - og deres hundeførere.
1. Hanne Sten Hansen, Troja, Nibe
2. Martin Holm Abildgaard, Tiki, Vesthimmerland
3. Kurt Nielsen, Andy, Nibe

Den 17. juni var også dagen hvor en god håndfuld agilityfolk mødte op til en arbejdsdag, hvor de fik malet redskaber.
Flot ser det ud, og dejligt at der er medlemmer, der vil hive en dag ud af kalenderen og arbejde for klubben.
Juli byder på sommertræning hver mandag og ellers bliver der gearet ned; for mange står den på sommerferie - nyd
det. 
Sommerhilsner Formand Heidi Fly
Sommertræning og sommerferie
DcH Vesthimmerland holder sommerferie i hele juli måned. De enkelte hold bestemmer selv, om deres sommerferie
skal være længere. Det aftales på holdene.
Savner du alligevel DcH i juli måned, kan du komme ud og træne på frivillig basis hver mandag kl. 19.00.
Sommertræningen er for alle uanset hvilket hold, du er på. Det er hyggeligt og du møder hundefører fra de andre
hold, som du ikke træner med til dagligt.
Foto konkurrence
Er din hund fotogen? Elsker den at posere foran kameraet? Har du et sjovt, flot, anderledes pletskud af din firbenede
følgesvend?
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Så skal du helt sikkert deltage i DcH Vesthimmerlands foto konkurrence.
Indsend dit billede af din firbenede følgesvend til nyhedsbrev@dch-vesthimmerland.dk
senest d. 23. juli.
Billederne vil derefter blive lagt på Facebook, hvor alle medlemmerne kan gå ind og give
deres favorit billede likes. De seks billeder med flest likes, vil blive printet ud og hængt op i
klubben midt i august måned.
Herefter kan du afgive yderligere en stemme ved dit favorit billede. De tre billeder, der har
fået flest stemmer ved udgangen af september måned, vinder fotokonkurrencen.
De tre vinderbilleder vil blive trykt og hængt op i klubben til at pryde væggene. Vinderne får desuden også et trykt
billede af deres hund.
Skynd dig at tage et billede af din firbenede ven og send til os, så du kan deltage i konkurrencen. Jo flere deltagere, jo
bedre 😊
Husk, at det er kun et billede af din egen hund, du kan indsende – ingen græske gadehunde, cirkushunde og heller
ikke dit barn i hundekostume kan gå an – vi vil kun se billeder af skønne DcH Vesthimmerland hunde 
Så frem med kameraet eller mobilen og knips løs – vi glæder os til at se alle de skønne hundebilleder 
De bedste foto hilsner Formand & Redaktør

Sommerafslutning - galleri

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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