Danmarks civile Hundeførerforening - DcH Vesthimmerland

Nyhedsbrev Oktober 2017
Tre ting i september
For mig har september måned i DcH i særlig grad stået for tre ting; DM; arbejdsdagene og bestyrelses kurset ”Stærk i
forening”.
Det var flot og sejt at Uffe og Ove kvalificerede sig til DM og selv om at de ikke kom på sejers skamlen, kan vi være
stolte af dem. De gjorde det godt og det var også de tilkendegivelser mange af jer kom med på Facebook.
Desværre kunne jeg ikke selv tage til Horsens, men så er der heldigvis Facebook. Der kunne man holde sig opdateret
med hvordan det gik i både tekst, billeder og film. På DcH´s hjemmeside kunne man følge C, B, A og E klassernes
point. Spændende.
Det var dejligt at opleve den opbakning der er til hinanden i klubben, og at flere havde taget turen til Horsens for at se
på.
Opbakning var der også til arbejdsdagene, og tusind tak for det til alle jer der mødte op. Det var dejligt at se den iver I
deltog med og den stemning der var begge dage. At vi ikke blev færdige skyldes ikke manglende vilje, men at vejret
ikke er ideelt til at male udendørs.

Endeligt er bestyrelsen startet på det DGI forløb, jeg tidligere har nævnt: ”Stærk i forening”. Kit og undertegnede har
været af sted til netværksmøde/kursus to gange og vi har haft en konsulent ude i klubben. Det har på mange måder
været givtigt og lærerigt. Det har bl.a. givet os nogle værktøjer at arbejde med, i forhold til at få et overblik og skabe
retning, når man er en ny bestyrelse. Ligeledes giver det ideer til hvordan man kan blive en stærkere forening, hvad
angår bl.a. medlemmer, frivillige og økonomi.
Vi gør det her for at kunne blive den bedst mulige bestyrelse for klubben og for jer. Deltagelsen i dette kursus viser at
vi på mange måder er en meget anderledes forening i forhold til de foreninger der i øvrigt er i kommunen. Der er
mange punkter hvor vi er dårligere stillet i forhold til f.eks. økonomien. Men der er også steder kan vi se hvor vi gir de
andre baghjul. Og et af dem er bl.a. jer frivillige. Vi er meget privilegerede når det kommer til at skaffe hænder, også
selv om der er poster der er svære at besætte, men det må vi finde en løsning på. Jeg er i hvert fald taknemmelig
over at være formand i en klub som vores hvor så mange stiller op når der er brug for det. Jeg håber at vi på dette
kursus får lært at være endnu tydeligere i hvad det er vi har brug for, så vi kan tiltrække endnu flere. 
DcH Vesthimmerland har lavet en aftale med Vitskøl kloster om at A og E hundeførerne fremover må benytte
Klosterskoven og Bjørnsholm plantage til træning, den første lørdag i hver måned(undtagen juni). Der ud over kan der
aftales ekstra træningsdage. Kontakt undertegnede for nærmere oplysninger, (indtil vi har fået lavet en mappe eller
lign hvor vi samler den slags).
Vi har på det sidste bestyrelsesmøde lavet en ny rygepolitik. Vi ønsker fremover at følge lovgivningen ang. rygning.
Dvs at rygepolitikken i DcH Vesthimmerland efterfølgende vil være; at der kun må ryges i bålhytten.
Vi håber at det bliver efterlevet, og arbejder på at finde løsninger(billige), på hvordan man får bålhytten gjort lidt
hyggeligere.
Om to uger er der lokalkonkurrence og vinterfest. Lige fra jeg startede har jeg hørt fra alle sider, hvor fantastisk begge
dele er, så mine forventninger er naturligvis tårnhøje.  Jeg glæder mig som et lille barn og håber at møde rigtigt
mange af jer der.
Med venlig hilsen Formanden, Heidi Fly
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Så starter kampen om klubmester-titlerne – kom og vær med
Den traditionelle lokalkonkurrence, hvor hundeførere i agility og DcH’s C, B, A og E klasser
skal kæmpe om at blive årets klubmestre, finder sted lørdag den 14. oktober.
For at få det hele til at gå op i en højere enhed med dommere og hjælpere, afvikles E-klassens eftersøgning og spor
fredag eftermiddag kl. 14.00.
Hundeførere, dommere og hjælpere starter dagen lørdag med morgenmad kl. 7.00 – der er selvfølgelig nogle søde
hjælpere, som er mødt tidligere ind for at gøre klar til morgenmaden – kl. 8.00 starter konkurrencen, som afvikles på
klubbens arealer, dog eftersøgning i skoven, og spor på Roldvej 40. Konkurrencen afsluttes med frokost ca. kl. 13.00.
En tradition er en tradition, og det kan der ikke laves om på  så deltagerne og tilskuerne må derfor spændt afvente
resultaterne af dagens konkurrence. Disse afsløres sædvanen tro til vinterfesten om aftenen.
En absolut hyggelig dag, hvor alle er velkomne. Og alle er også velkomne til vinterfesten om aftenen – se opslag i
klubhuset – det er festen over alle fester – FESTEN MAN IKKE MÅ GÅ GLIP AF.
Ps: For tilskuere som gerne vil være med til morgenmad og/eller frokost anbefales det, at man kontakter Majbrit
Sørensen eller Annika Bjune, så vil de sørge for at der mad til jer også.
Vi ses . . . . . . 
Konkurrenceudvalget

VINTERFEST
Lørdag den 14. oktober kl. 19.00 efter lokal-konkurrencen.
Alt afhængig af hvor mange der melder sig, holdes festen i klubhuset eller i jagtforeningens hytte.
Program:
Spisning
Uddeling af pokaler
Dessert og kaffe
Natmad
Drikkevarer sælges til rimelige priser. Pris 150 kr. pr. person. Tag gerne påhæng med.
Tilmelding senest den 7.10. i klubhuset eller evt. på telefon til 20 68 18 79 – Helle K
Hilsen
arrangementsudvalget
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Går du og drømmer om at være redaktør/webmaster
– eller kender du en der gør?
Da vores redaktør for nyhedsbrevet/webmaster har valgt at stoppe pludseligt, kommer vi til at mangle en der kan
overtage de opgaver.
Hvad går opgaverne ud på?
Som redaktør for nyhedsbrevet skal du en gang om måneden indsamle de indlæg der måtte være til nyhedsbrevet.
Formanden har altid et indlæg, og udvalgene har nogle gange nyheder/info ang. arrangementer og lign. Det skal
samles i et nyhedsbrev for hver måned og sættes på hjemmesiden. Der er en adresse liste hvor du kan komme i
kontakt med alle angående hvornår der er deadline, hvis der er ekstra nyt osv.
Websiden skal holdes opdateret med bl.a navne på ansvarlige i klubben. Når der har været bestyrelsesmøde skal
referatet lægges ind, ligeledes info ang kursus/hvalpehold. Af og til kan der være ekstra der skal lægges ind, f.eks.
indbydelser til kurser osv.
Hvad skal man kunne?
Det vigtigste er at man har godt kendskab til pcér, - man må gerne brænde for dem/ være lidt nørdet.  Man skal
være rimelig god til dansk, så man kan læse korrektur på indlæg og rette de værste fejl.
Påregnet tidsforbrug
I det daglige skal man ikke gøre noget, men man må påregne nogle timer sidst på måneden, når nyhedsbrevet skal
sendes ud. Ligeledes opstår der løbende mindre opgaver etc. ændre navne på websiden, lægge referat ind
osv. Tidsforbrug afhænger i høj grad af hvor øvet man er i arbejdet med pcére.
Hvad kan man få ud af det?

Som redaktør/webmaster bliver du en vigtig del af det der får hjulene i klubben til at køre rundt. Du har mulighed for at
komme tæt på alle udvalg/hold/funktioner i klubben og komme rundt og møde de andre - særligt hvis du får lyst til selv
at skrive artikler til klubben. Du har mulighed for selv at sætte dit præg på opgaven, der er vide rammer.
På sigt skal vi have lavet ny webside, - hvis det er noget du kan, bliver det dig der kan sætte dit præg på den.
Det må gerne være en uden for klubben, en ægtefælle, ven, søn/datter, nabo, fætter. Bare det er en der har lyst til at
være frivillig, gøre en forskel og som synes det er sjovt.
Hvis du eller en du kender, kunne tænke sig at være vores nye redaktør/webmaster skal du tage kontakt med
formanden. Du kan ringe eller sms på mobil 30 29 75 22, eller sende en mail til formand@dch-vesthimmerland.dk
Opgaven kan muligvis deles, hvis der er to der har lyst til at gøre det samen. F.eks. den ene er redaktør, den anden
er webmaster.
Med venlig hilsen Formand Heidi Fly

Tilmelding / afmelding af Nyhedsbrev på mail.
I kan tilmelde / afmelde Jer Nyhedsbrevet på mail ved at sende en mail til nyhedsbrev@dch-vesthimmerland.dk
DcH Vesthimmerland, Plantagevej 8a, 9600 Aars

