Aktivt forår i DcH Vesthimmerland
April måned blev en måned fyldt med aktiviteter i klubben. Samtlige udvalg var i aktion flere gange
og et utal af frivillige har lagt timer i klubben. Selv kommunen kom i arbejdstøjet og fik jævnet
muldvarpeskud for os. Dog først efter at Ove Jensen og B-holdet havde varmet op til en træning ved
at tæve jordbunker. Sejt.
Tusind tak til alle der har givet en hånd med, og til jer der kom og deltog. Super dejligt at se den
opbakning der har været til alle arrangementerne.
Den 7. april blev der afholdt landskonkurrence for Ehundeførere og hunde. 14 hundeførere/hunde, 9
dommere, sporlæggere, figuranter og andre frivillige
deltog. Vores egen E-hundefører Ove Jensen skulle
deltage i eliteturneringen dagen efter og kunne derfor
ikke stille til start. Det blev en dag uden lokal
deltagelse, og dog - mange af vores egne hundefører
kom og så på, så det blev alligevel en DcH
Vesthimmerland dag med god stemning. Vejret var
med os og konkurrence- og køkkenudvalget havde
planlagt dagen til UG.
Resultat fra E- konkurrencen
1. Kurt Nielsen/Andy, Nibe
2. Mariann Helmer/Fly, Dronninglund
3. Anita Lyngby/Yousee, Hjørring

12.april stod arrangementsudvalget for en festlig fidusaften. Godt 40 mennesker og mange hunde
valgte at tilbringe en aften sammen. Der var sjove konkurrencer for to og firbenene i alle aldre.
Efterfølgende var der kaffe og kager/sandwich. Børnene kunne blive ansigtsmalet mens de voksne
hyggede. Tak til arrangementsudvalget for at holde fast i at vi skal have en fidusaften, hvor familien
kan deltage og hvor vi kan være sammen på en anden måde end ellers. Mange af vores ”gamle”
hundeførere kom og så på. Udfordringen må være at de stiller et hold næste år og viser hvad de kan.
:O)

14. april blev der afholdt hvalpetest. Vejret var super, hundeførerne bakkede hinanden op og det
smittede af på resultaterne. Der var ca. 18 hundeførere der tog testen og de klarede det super godt.
Efterfølgende var der kaffe og kage ude på bænkene.
19. april mødte en flok aktive DcH´ere op for at sætte det store telt op før CBA konkurrencen. Super
godt arbejde, dejligt vi altid har nogen der vil give en hånd med, når vi har brug for det.

21. april var der atter landskonkurrence, denne gang var det C, B og A hundefører/hunde der skulle i
aktion. Godt 50 hundefører var meldt til start. Vi stillede med hundefører/hunde i alle klasserne. Selv
om vi ikke opnåede metal havde flere af vores hundefører en rigtigt god dag. Særligt tillykke til Lotte
Glerup Nielsen og Finn Andersen der fik en flot 4 og 5 plads i B konkurrencen. Vi måtte sande at
”nordenfjordshundeførerne” (langt ord!:O) ikke var til at komme uden om. Dagens vindere blev dog
alle udvalgsmedlemmer og hjælpere der sammen skabte rammerne for dagen. Og endnu engang super
vejr, vi må have gode forbindelser. Resultat og billeder er at finde på FB.

Vejret har vi som sagt været heldige med til alle vores arrengenmenter.:O)
Lad os håbe det følger os ind i Maj, den sidste forårsmåned.
Nyd foråret. :O)
Heidi Fly

