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Nyhedsbrev Maj 2017
DcH i en Maggi-terning
Uge 16 bød på et sammenkog af alt hvad DcH står for. Indenfor 4 dage deltog jeg til introaften for de nye
hvalpehold, fidusaften, kredskonkurrence i klubben og ekstraordinært landsmøde. Det var hektiske, sjove, berigende og lærerige
dage i selskab med en masse aktive mennesker, der brænder for deres hunde og for DcH.
Det var også dage, hvor alle udvalg, og stort set alle frivillige, var i aktion - i hvert fald alle der havde mulighed for det.
Trænerudvalget, kommende hvalpeholds trænere og føl afholdte onsdag en rigtig god introaften. Deres engagement i klubben og
interesse i de nye hundeførere og hunde, skabte en god stemning og forventninger om et godt kursus. Det kunne man læse i de
tilfredse ansigter hos de nye hundeførere, da de forlod klubben.
Torsdag aften var det aktivitetsudvalget, der var på banen og de gjorde det godt. Med hjælp fra rigtig mange frivillige, satte de
rammerne for en sjov, anderledes aften for hunde og deres familier. Fidusaftenen er noget særligt, fordi det er en aften, hvor man
på tværs af holdene får mødt hinanden og grint og talt sammen. I år var det mest var de nye medlemmer, der deltog i
arrangementet. Jeg håber, at de fleste normalt bakker op om denne aften. Det var nok lidt særligt i år, fordi mange var i gang med
forberedelserne til konkurrencen om lørdagen.
Lørdag var det konkurrence tid. Og hele klubben summede endnu engang af liv. Konkurrenceudvalget og køkkenudvalget viste at
de ved, hvad de har med at gøre. Jeg er meget imponeret af deres indsats – ikke mindst med deres evne til at kunne dirigere
deltagere, og et hav af frivillige (lokale og længere fra kommende), rundt på stort område, så alle vidste, hvor de skulle være og
hvad de skulle gøre. Jeg er ked af, at jeg ikke kunne blive hele dagen og nå at opleve hele konkurrencen - det har jeg til gode.
Da jeg var den der bedst kunne undværes, valgte jeg at repræsentere DcH Vesthimmerland til det ekstraordinære landsmøde i
Vejen. (Vi fik ved denne lejlighed en ny formand i foreningen- Annette Lunau).
Det var en underlig oplevelse at overvære en diskussion om at frivillighed er for nedadgående og et overstået kapitel. Jeg havde
netop hele ugen været sammen med SÅ mange frivillige, der stillede op til mange forskellige opgaver. Frivillighed er ikke et
overstået kapitel og uddøende race hos os i vores klub. Det lever i bedste velgående og det synes jeg, I har slået en stor streg
under. Jeg, som formand, har ”gæstet” rundt hele ugen og fået lov at deltage i forskelligartede arrangementer uden at yde noget
særligt. Det er styrken ved at være i en frivillig organisation; man lægger et arbejde i foreningen, og får det mange gange igen.
Mens jeg laver ”formands-ting”, er der nogen, der ser til at klubhuset er rent og der er kaffe, nogen har forberedt at jeg kan træne
min hund, der er nogen, der ser til at tingene bliver vedligeholdt, at der er varme når der skal være varme(altså inden dørs ),
nogen arrangerer sjove, eller interessante tiltag, der er nogen, der står for at afholde konkurrencer, etc. etc. etc. Tak for det. 
Heidi Fly – Formand DcH Vesthimmerland

Rally træning - igen
Kære DcH venner,
Da jeg har hørt (fra formanden), at der er flere, som har udtalt sig om, at man gerne kunne tænke sig Rally træning her i klubben
igen, har jeg nu valgt at prøve at starte et hold op igen.
For at starte et nyt Rally hold op, skal der mindst være 7 stk. hunde med hundeførere. Du skal som minimum have gået på et
fortsætterhold, da Rally kræver en del lydighed. Alle hunde kan deltage; ung som gammel, stor som lille.
Hvis du ønsker at deltage, skal du tilmelde dig til mig på tlf.: 29 64 65 44. Der er endnu ikke fastlagt en træningsdag – det finder vi
ud af i fællesskab. Dog starter træningen kl. 18.30/18.45.
Jeg holder et infomøde om hvad Rally er, mandag d. 15.5. kl. 18.30 – husk at melde dig til infomødet på ovenstående
telefonnummer, så jeg ved, hvor mange der kommer. Kom frisk og meld dig til både infomødet og selve Rally træningen – det er
sjovt, lærerigt og både din hund og du vil elske det.
Margrethe Rokkjær – Rally træner

Sponsoraftale med OK Benzin
De fleste kender nok reklamerne om, at OK støtter lokalsporten. Morsomme og ret fjollede. DcH Vesthimmerland har nu en
sponsorkontrakt med OK. Det betyder at:
Hver gang foreningen (et medlem) tegner et nyt OK Benzinkort, og der er købt 500 liter benzin eller diesel detail på kortet,
udbetaler OK en bonus til foreningen: 200 kr. ekskl. moms.
NB! De 500 liter benzin eller diesel skal købes inden for et år fra kortet er oprettet.
For hver liter benzin eller diesel, der købes på OK Benzinkort, der er tilknyttet aftalen, udbetaler OK: 5 øre ekskl. moms. På alle OK
Benzinkort, som foreningen (et medlem) tidligere har tegnet, udbetaler OK: 5 øre ekskl. moms Har man et OK kort eller vælger
man at oprette et nu, er det vigtigt at huske at få ”vinget af”, at det er DcH Vesthimmerland du støtter. Har man i øvrigt en energi
aftale med dem (EL), så får man mere pr. liter benzin/diesel man køber. Det samme gør sig gældende, hvis du har et mobil
abonnement hos OK. Der er plakat og brochurer i klubhuset, hvis du er i tvivl om noget, må du meget gerne kontakte bestyrelsen.
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Mindeord
Her sidst på vinteren har vi i DcH Vesthimmerland måttet sige et sidste farvel til to af vores gode venner og klubkammerater
gennem mange år. Den 29. januar kom budskabet, at Leif Madsen var død, og den 1. april sov Kjeld Sørensen stille ind. De to var
næsten lige gamle, Leif var lige fyldt 71 år i december, og Kjeld kunne have opnået samme alder den 17. maj. Leif og Kjeld var de
allerbedste venner og kammerater, og nød hinandens selskab. Det var en tradition, at Kjeld og Dorthe holdt Sankt Hans aften i
sommerhuset i Hvalpsund for Leif og Anni + nogle andre hundevenner.
Vi er mange i Vesthimmerland, der har så mange skønne minder om disse to prægtige hundemennesker, minder, som vi kan tage
frem og leve videre på.
LEIF MADSEN:
I februar 1983 hentede Leif schæferhvalpen, Pan, 8 uger gammel. Da Pan var 7-8 måneder gammel, meldte Leif sig til et
begynderkursus i DcH Vesthimmerland. Pan var da noget af en vild børste, der selv ville bestemme. Man sluttede altid træningen
med, at hundene var løse, men Pan ville ikke komme, så når de andre hundeførere var taget hjem, gik Leif stadig og kaldte på sin
hund, mens han lokkede med godbidder og tørrede fisk, indtil det passede Pan at komme. Leif sagde ofte: ”A wel æ mer”, men Leif
blev ved og fik efterhånden så meget styr på hunden, at han kom på C konkurrenceholdet.
Den første aften mødte Leif op med arbejdshandsker på. S. A. der var træner på dette hold, spurgte om han frøs fingrene. Leif
svarede: ” Han bider faneme”, medens han nervøst skævede til hunden. Nå, S. A. og Leif fik en snak om førerhundebegrebet. Leif
tænkte og forstod, at han ikke blot skulle være hundefører, men også førerhund for Pan, og nu blev det muligt at lære Pan de
forskellige øvelser. Til den første konkurrence i C klassen i 1984 opnåede Leif 88 points ud af 100 mulige. De fleste points satte
Leif til i spring, hvor han kom til at træde Pan over poten, hvorpå Pan bed ham i låret. Allerede samme år fik Leif oprykning til B
klassen. Nu var Pan tæmmet og begyndte at fylde reolen med pokaler. I 1985 var der oprykning til A klassen, og allerede i april
1985 havde Leif anden oprykning til Eliteklassen. Efter kun et år i Elitekassen havde Leif kvalificeret sig til Danmarksturneringen for
Elitehunde. Leif var den første fra Vesthimmerland, der var udtaget til denne fornemme turnering.
I 1991 opnår Leif det, der er alle hundeføreres drøm, at vinde Eliteklassen ved Danmarksmesterskaberne eller
Landskonkurrencen, som det hed dengang. Søndag den 29. september stod Leif og Pan øverst
på sejrsskamlen i Skanderborg som danmarksmester i Eliteklassen og modtog hyldesten fra de
mange mennesker. Alle os andre fra Vesthimmerland rettede ryggen og var stolte.
Leif og Pan gjorde sig også nyttige på andre områder. Pan har fundet mange tabte ting, såsom
tegnebøger, ure, briller, ringe, endog bortløbne kalve blev fundet. Alt det kom naturligvis ikke af
sig selv, det har krævet mange timers, ja, års træning. Leif og Pan var næsten altid sammen,
Pan var også med på arbejde, da Leif arbejdede for NATO på dette tidspunkt. Efter Pan fik Leif
andre schæferhunde, også de var veldresserede og gik højt til konkurrencer, men ingen som
Pan.
Leif blev også en højt skattet træner i DcH Vesthimmerland, hvor andre kunne lære af denne
kloge mand med det store hundetække. Leif var en fremragende sporlægger og lagde elitespor
ikke alene i Vesthimmerland, men også til store konkurrencer i andre foreninger. Leif var også i
mange år medlem af arrangementsudvalget.
Æret være Leif Madsens minde.
Leif & Pan
Kjeld Sørensen:
Kjeld startede i 1980 med schæferhvalpen Nellie, og fortsatte hundetræningen med oprykning fra klasse til klasse. Kjeld og Nellie
opnåede fine resultater og sluttede med gode points i A klassen. Efter Nellie fik Kjeld schæferhunden Bellis og herefter Kari, begge
hunde trænede Kjeld i B klassen og gik til konkurrence med dem. Den sidste schæferhvalp Zita gik Kjeld på hvalpehold med, indtil
sygdom stoppede ham. Kjelds hunde var altid med ham på arbejde på servicestationen, som han ejede i Farsø.
Kjeld blev valgt ind i bestyrelsen i 1984 og sad her en årrække og udførte et godt stykke arbejde. Kjeld var næstformand, og da
formanden valgte at stoppe utide i 1992, blev Kjeld konstitueret som formand og valgtes senere på året på generalforsamlingen
som formand for de næste 2 år.
Kjeld var en af de personer, som kunne lave alt, håndsnild, hedder det vist. Han var foregangsmand, når der skulle ske noget. Da
klubhuset skulle flyttes fra Sjøstrup og til dets nuværende plads på Plantagevej, var Kjeld med hele tiden. Med Kjeld fulgte
heldigvis også Dorthe, Kjelds kone, hun tog sig af køkkenet og passede kaffe og kage salget her, samtidig med at hun skabte
hygge og trak dermed hundeførerne indendørs. Køkkenet var ret primitivt, så da Dorthe talte overskuddet af kaffekassen op, var
der penge nok til et nyt, flot moderne køkken, som Kjeld sørgede for kom op at stå. Da tilbygningen med toilet, gang og
mødelokaleskulle opføres, var det også Kjeld, der gik forrest.
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Kjeld blev naturligvis også træner, og hundeførerne fik en grundig og kyndig undervisning.
Kjeld var sporlægger i hans yngre dage, lagde spor til elitehundene, han havde et naturligt overblik
over arealerne og forstod at planlægge sporene med hensyn til vindretning osv. Han havde altid et
kvikt svar på rede hånd, hvis nogen spurgte.
Kjeld havde et roligt humoristisk gemyt, lune kaldes det. Hjælpsom og rar.
Æret være Kjeld Sørensen minde.

Kjeld
Mindeord skrevet af Esther Lund Nielsen

Info vedr. gaver og jubilæer
I tilfældet af at det ikke er alle der læser referater fra bestyrelsesmøderne, vil, vi i, bestyrelsen gerne bringe en del af det her i
nyhedsbrevet.
Bestyrelsen har besluttet at lave nogle nedskæringer på de poster, der omhandler gaver, jubilæer og pokaler. Årsagen til denne
”spare runde” er bl.a. den ekstra udgift for klubben, det er at trænere og føl ikke betaler kontingent og at det på årsmødet blev
besluttet, at man i lokalforeningerne skal arbejde hen imod at højne niveauet hos trænere, dvs. at alle trænere er uddannede og
løbende får efteruddannelse. Samtidig bliver kontingentet til landsforeningen hævet til næste år. Nogle af disse kommende udgifter
kan vi få ind ved at hæve eget kontingent, men ikke det hele, da kontingentforøgelsen i så fald skal være meget stor. Det er aldrig
rart at skulle stramme livremmen, men vi vurderer, i bestyrelsen, at vi ved at spare på disse poster, i mindre grad behøver at
forringe det daglige liv og virke i foreningen. Der vil fremover ikke blive hædret personlige mærkedag (fødselsdage, barsel,
bryllupper). Afgående bestyrelsesmedlemmer vil ikke længere modtage gaver. Vi vil fortsat hædre 1., 2. og 3. pladser til DM og
medlemsjubilæer (10, 25 og 40 år), det vil ske med en gave, der vil blive overrakt på generalforsamlingen.
Vi vil ligeledes se på om der kan spares på pokaler, dette i samarbejde med konkurrenceudvalget.
Heidi Fly – Formand DcH Vesthimmerland

DcH Vesthimmerland mangler en ny kasserer
Går du og drømmer om at hjælpe i DcH Vesthimmerland? Så er det lige netop dig, vi ha brug for. DcH Vesthimmerland mangler en
ny kasserer, da vi pt. Står uden kasserer i bestyrelsen. Du behøver ikke at have erfaring som kasserer – vi skal nok hjælpe dig på
vej og klæde dig godt på til at varetage opgaven som kasserer.
For yderligere info og interesse, kan DcH Vesthimmerlands formand Heidi Fly kontaktes. Heidis kontaktoplysninger findes på
www.dch-vesthimmerland.dk
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Galleri fra Testdag, Introaften, Fidusaften og kredskonkurrence

Introaften

Fidusaften

Kredskonkurrence i klubben

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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