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Nyhedsbrev Juni 2017
Et privilegium at være formand i DcH Vesthimmerland
Maj kom med lysere, længere dage, blandet vejr og et væld af helligdage. For mit vedkommende betød det desværre
en måned uden træning i klubben, fordi arbejdslivet trængte sig på og pludseligt åd af min dyrebare fritid. Men det
betød også dejlige dage i skoven og ved stranden med træning og leg sammen med den dejlige firbenede.
Jeg holdt dog ikke helt fri fra klubben. Vores fantastiske træner Knudsen valgte at holde pause/stoppe træningen i
klubben. Det betød, at bestyrelsen og trænerudvalget måtte gå sammen og forsøge at finde en løsning. C holdet
fandt vi en midlertidig løsning på, da Mette trådte til som træner. Men udfordringen med at finde træner for B, A og E
holdet kunne vi ikke finde en løsning på, så vi kaldte dem ind til møde, for at høre om de havde idéer til hvilken vej vi
skulle gå.
Og endnu engang må jeg sige, at det er et privilegium at være formand for DcH Vesthimmerland. En stor tak til og
dyb respekt for hundeførerne i denne klub. Den positivitet og vilje til at finde en løsning alle kan leve med var
fantastisk at opleve.
Lotte vores regnskabsansvarlige har fået lidt ekstra tid nu og har valgt at ville deltage til bestyrelsesmøderne. Det er vi
meget glade for, på denne måde kan vi nu løbende få et overblik over økonomien. Det betyder, at vi lige nu indstiller
vores søgen efter en kasserer. 
Jeg vil slutte dette ultra korte indlæg fra formanden med at henvise til det afsnit omhandlende Nibe festivalen. Jeg
håber der er nogen, der springer til og vil deltage.
Sidst men ikke nu, undskyld det alt for høge græs, jeg har som sagt ikke rigtigt været i klubben i maj. I skrivende
stund ved jeg ikke om det er blevet bragt i orden, Sidder i sommerhus ved Harboøre, men hvis ikke så tager vi fat på
det efter pinse. 
Nibe Festival
Vi har fået en forespørgsel fra DcH Nibe. De har i mange år varetaget at holde øje med
porte, hegn og områder ved Nibe Festivalen. De har 194 vagter de skal have dækket
og pt mangler de at få besat en del fredag og lørdag.
Voksne hunde med minimum labrador størrelse og god psyke er velkommen, men ikke noget krav overhovedet. Der
er ikke så mange hunde med mere.
Der er 2 vigtige krav, for at kunne hjælpe. Du skal være over 18 år og du skal have en ren straffeattest.
Her er lidt info om tjansen:
Hvad laver vi på en nattevagt?
·
Vi er et service organ. Vi guider og hjælper publikum og Nibe festivalens øvrige medhjælpere
·
Vi passer porte, hvor der tjekkes armbånd og køretilladelser. Vi vogter hegn, har overblik over publikums
campen, hjælper med at tømme de forskellige områder, efterhånden som musikken stopper og efterfølgende holder vi
øje med områderne.
Hvordan fungere en vagt?
·
Vi går altid sammen med en makker. Enten melder man sig til sammen ellers finder
vi en makker. Er det 2 nye sjæle på samme hold, så bliver man ofte splittet op de første par
timer og starter med at følges med en der kender hele rumlen.
·
Vagten starter kl. 22. Der forinden er vi blevet tjekket ind, parret sammen med vores
makker, fået vores lækre Night Security jakke udleveret, samt en lommelygte og en walkie.
·
Vi dækker 2 store områder. Skoven er et område for sig selv. Og publikums campen
er et område for sig selv. Vi bevæger os rundt efter en planlagt rundering.
·
kl. 8 er vagten slut og vi får rundstykker og kaffe, før vi triller hjem i seng.
Hvad får du for det?
·
For 2 vagter får du Crew partout armbånd til festivalen. Adgang til Crew pitten, hvor vi medhjælpere kan spise
og drikke til billigere penge og tilbud om at bo på Crew campen.
·
Hvis du kun har mulighed for en nattevagt, så vil jeg gerne lave lidt fodarbejde for at du får de andre 10 timer
som frivillig på publikums campen som camp service vagt J
·
Så bliver du selvfølgelig inviteret med til medhjælper festen i DcH’s klubhus i august. Der evaluere vi vores
nattevagts arbejder og så spiser, drikker og hygger vi. Og du skal ikke have tegnebogen op af lommen. Og efter
nytår holder Nibe Festivalen en stor fest i Hallen i Nibe, som du selvfølgelig også bliver inviteret med til.
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Dch Nibe er så desperate med at få besat deres nattevagter fredag og lørdag, at de er villige til at give DcH
Vesthimmerland en del af den udlodning som de får af festivalen,(ca 250 til 300 kr per person). Nogle gange lidt
mere, når festivalen har givet et godt overskud.Så vi har mulighed for at tjene 2-3000 kr. til klubben.
Husk at udover at tjene penge til klubben får du selv: crew festival armbånd til alle 4 dage, en gratis fest i DcH Nibe
og bliver inviteret med til den store medhjælper fest som Nibe Festivalen holder for april 2018. Crew kan spise og
drikke lidt billigere i medhjælper området.
Så er du interesseret så kontakt Heidi Fly, på mail eller send en sms på mobil 30297522
Sidste frist er på onsdag d. 7. juni kl. 16. 
Sommerafslutning den 19. juni
Mandag den 19. juni holder vi sommer-afslutning i DcH Vesthimmerland.
Grillen vil være tændt kl. 19.00 og der vil blive solgt pølser til rimelige priser.
Kom og få en hyggelig afslutning sammen med dine klubkammerater inden sommerferien.
Vel mødt til en dejlig aften.
Mange hilsner fra arrangementsudvalget
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.

En weekend med hunden i fokus
I St. Bededags weekenden drog to hundefører og deres to hunde af sted fra DcH Vesthimmerland til
Himmerlandsgården ved Helberskov, hvor der skulle være hundeførerweekend. Sammen med 183 andre hunde og
228 andre mennesker var der udsigt til en weekend med fuldt fokus på hundene og masser af læring både for hunde
og for hundeførere.
Vi var begge tilmeldt et kursus i klikker træning – begynder. Vi har begge brugt klikker i vores træning, men i
forskelligt omfang og vi havde begge brug for at lære mere. Vores instruktører, Lotte og Winnie, var de rette til at
hjælpe os videre og give os mere viden. Lotte er uddannet klikker instruktør og har en e-hund, der kun er trænet med
klikker. Winnie er uddannet klikker træner og har en a-hund, der er også trænes med klikker.
Vi var 16 hundefører på holdet og der var både fortsætterhunde, c-hunde og b-hunde. Første dag blev brugt på at
lære grundprincipperne i klikker træning; lær hunden lyden af klikkeren at kende først; derefter fokus på tilbudt adfærd
og så begyndte vi stille og roligt at arbejde med det vi lærte.
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Fokus i klikker træning er, at hunden selv skal tilbyde en adfærd og når den tilbyder den ønskede adfærd belønnes
den med klik og en godbid – det er en meget kort beskrivelse af klikker træning.
Når man begynder med klikker træning, belønnes hunden stort set for al adfærd for at den lærer lyden af klikkeren at
kende og forbinde den med noget godt. Derefter arbejder man videre; næste skridt kan være, at man kun klikker, når
hunden sætter sig og så videre.
Da hunden selv skal tilbyde en adfærd, får du en mere glad, tænkende og sikker hund. I klikker træning ved hundene
faktisk ikke, at de kan lave fejl, så din hund vil automatisk blive mere sikker på sig selv.
Da første dag var gået, var de to hunde meget, meget trætte. De havde haft mange pauser i løbet af dagen, men det
var en ny verden for dem at lære at tilbyde en adfærd. Så deres hundehjerner var godt udfordret og brugte 

Trætte bedste venner 
Dag to var endnu bedre en dag et; her var det hundeførernes tur til at lære endnu mere. Både hunde og hundeførere
blev udfordret og efter en dag, der bød på træning fra kl. 9 til kl. 17.30 (med pauser for alle) var der meget stille i
campingvognen om aftenen. Vi var alle fire trætte, fyldt op med læring og mættet af indtryk.
Sidste dag var en kort dag – der var kun træning til middag, da vi skulle forlade Himmerlandsgården kl. 14. Dagen
bød på opsummering, fokus på et par specifikke øvelser og videre arbejde med nogle af de problemstillinger vi alle
havde i fokus fra dagen før.
Tre dage med fuldt fokus på vores hunde; nye teorier; ny praksis og vi lever stadig på bølgen – det var så fantastisk
god en weekend; både rent socialt – at mødes med andre hundefører fra hele Danmark en
hel weekend, hvor hundene er i fokus er fantastisk – og rent
praktisk; at se sin hund være så glad, aktiv i træningen,
opsøgende og fokuseret – det var en kæmpe oplevelse.

Vi arbejder begge videre med klikker træningen og bruger faktisk kun det i vores træning nu.
Sidder du og tænker: det lyder spændende og jeg vil gerne vide mere, men min hund er 5 år gammel og det kan den
ikke lære nu. Så kan vi fortælle, at det kan den sagtens. Vores instruktør, Lotte, begyndte klikker træning med sin
første hund, da den var 9 år og den lærte det uden problemer.
Vi vil gerne fortælle meget mere om klikker træning og give en introduktion til brugen af klikker på det helt lavpraktiske
basis-begynder-plan – vi er blevet opfordret til det og den opfordring tog vi imod.
Vi laver en enkelt kursus dag/aften i løbet af sommeren og vi melder en nærmere dato ud på DcH Vesthimmerlands
Facebookside, hvor du så kan tilkendegive om du vil komme 
Potedask fra Hubert/Lene & Humphrey/Helene
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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