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Nyhedsbrev September 2017
Så er vi i gang igen
Det er dejligt efter en lang sommerferie at komme i gang og der er nok at tage fat i, så det er godt at ferien har
genereret lidt ekstra energi.
Vi starter nye hvalpe/kursushold op i september og som tidligere er der rift om pladserne. Allerede inden frokost på
første tilmeldingsdag, var alle pladser optaget og mange på venteliste. Vi kan ikke klage over interessen for at træne i
DcH Vesthimmerland, og det tilskriver jeg bl.a. vores dygtige hvalpetrænere og føl, samt den måde kursisterne, på
hvalpe/kursusholdene, bliver mødt på i klubben.
I løbet af sommeren afholdte vi en fotokonkurrence, først med afstemning på Facebook og efterfølgende afstemning i
klubhuset på de bedste billeder. Der var god deltagelse begge steder - tak for det. 
Formålet med konkurrencen var at finde gode billeder af medlemmernes egne hunde til at pryde klubhuset. De tre
bedste billeder vil blive forstørret og hængt op. Nu vil de mest vågne af jer nok bemærke at vinderbilledet er Helenes
(vores redaktør/fotokonkurrenceleder/hjemmesideansvarlig/alt muligt andet i klubben) eget billede.
Jeg vil ikke lægge hovedet på blokken, men jeg tror det er gået ærligt til. 
I september er der DM i Horsens, og i skrivende stund har vi mindst én hundefører med. Kæmpe tillykke til Uffe der
har kvalificeret sig med to agilityhunde. Dobbelt sejt.
Vi nærmer os lokalkonkurrencen (midt i oktober), og konkurrenceudvalget er gået i gang med planlægningen. Jeg er
super spændt, da det er første gang jeg får mulighed for at opleve næsten alle hundeførerne i aktion, - håber alle der
kan, stiller op. Jeg har hørt, at det er super hyggeligt – ikke mindst festen bagefter. 
I den forbindelse minder jeg jer om, at der til festen skal uddeles en pokal, Skippers mindepokal. Den har I alle
sammen indflydelse på, hvem der skal have i år. Se mere info andet sted i dette nyhedsbrev.
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi godt kunne bruge nogle penge i klubben; penge der skal bruges til at
understøtte det gode arbejde, som I alle gør for klubben; udvalgsmedlemmer, trænere, føl og hundeførere. Vi har i
klubben et par gange haft mulighed for at tjene penge, men der har ikke rigtigt været tilslutning. Og det forstår jeg
godt.
Det er ikke alle, der kan se sig selv gå vagt ved Nibe festivalen om natten eller har mulighed for at arbejde for DGI til
landsstævnet. Begge tiltag blev også meldt ud alt for sent.
MEN nu har vi muligheden for at tjene nemme penge OG samtidig støtte en god sag – Børneulykkesfonden. OG vi er
ude i meget god tid!
Det handler om at sælge pakker med ”til og fra” kort inden jul. Hver pakke koster 25 kr. og vi tjener 10 kr. for hver
pakke. Jeg håber, at der er mange af jer, der kan se muligheder i at sælge et par pakker til venner og familie, og
derved samle lidt ind til klubben. De af jer, der er interesserede kan kontakte mig på tlf. 30 29 75 22 (bedst med en
sms – ikke altid jeg kan svare telefonen), eller skrive en mail til formand@dch-vesthimmerland.dk
Jeg vil afslutningsvis sige, at jeg glæder mig til at være sammen med mange af jer til et par anderledes dage –
arbejdsdage. Jeg er rigtig glad for at der er mange der har meldt sig til.
Rigtigt godt efterår til alle to og firbenede. 

Hilsen formand Heidi Fly
Klikker intro
Hvad er en klikker? Kan jeg bruge det i min træning? Kan min hund blive for gammel til at blive introduceret til en
klikker? Virker klikker træning? Disse spørgsmål og mange flere kan du få svar på lørdag d. 16. september kl. 10,
hvor to af klubbens medlemmer vil give alle interesserede en lille intro til klikker.
Man skal have sin hund med, så man kan prøve klikkeren af under kyndig vejledning
og udover hund, og klikker, skal man medbringe mange af små bløde godbidder – og
der skal bruges virkelig mange og de skal ikke være større end en lillefingernegl.
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Der skal også medbringes en balje, f.eks. en opvaskebalje og en lille plade; det kan være en musemåtte eller et
skærebræt.
Hvis du ikke har en klikker, kan de købes i klubhuset til en rund 20’er og pengene går
til et godt formål; Hundesport imod Cancer og dermed Kræftens Bekæmpelse.
Klikker introen vil foregå på Bønnelykke, det allerførste træningsareal, når man kører
ind på grusvejen ved hundeskoven. Du skal afsætte cirka 2 timer til intro og
begyndende træning, hvorefter vi kører i klubben og afslutter med en kop kaffe/the og
lidt hjemmebag.
Der vil komme et opslag på klubbens Facebook side om det, hvor man gerne må tilmelde sig i kommentarfeltet 
Glade klikker hilsner fra Lene Væver & Helene K. Wigh
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.
Skippers Mindepokal
Traditionen tro uddeles også i år Skippers mindepokal.
Pokalen uddeles til en person som træner sin hund på en god måde, som er en god
kammerat og som gør et stort arbejde i klubben. Pokalen vil blive uddelt til vinterfesten i
forbindelse med lokalkonkurrencen den 14. oktober
Alle i klubben kan indstille en modtager af pokalen.

Indstillingen skal begrundes skriftligt og kan sendes på mail formand@dchvesthimmerland.dk eller den kan afleveres til undertegnede. Indstillingsfrist absolut senest 24. september 2017.
Formand Heidi Fly

Foto konkurrence
Foto konkurrencen er afsluttet og de tre vinderbilleder er fundet. Vinderbillederne vil blive trykt og hængt op i klubben
og ejerne af de tre vinderhundebilleder vil også modtage et trykt eksemplar. Vinderne blev, i stemmeafgivet
rækkefølge, Humphrey (ejer Helene K. Wigh, Dina (ejer Finn Andersen) og Timmo (ejer Uffe Telling Frederiksen).
Stort til lykke til alle tre 

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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