Danmarks civile Hundeførerforening - DcH Vesthimmerland

Nyhedsbrev April. 2013.
Fidusaften torsdag d. 11 April kl. 18.30
Denne aften har du og din familie, mulighed for sammen, at arbejde med hunden og i vil samtidig have en
enestående mulighed, for at møde andre på DcH, som kan fortælle om deres arbejde/erfaring og liv med deres hund.
Det er altid en god aften, hvor vi på tværs af holdene kan udveksle erfaringer og hygge os med sjove opgaver.
Vi afholder nemlig vores årlige Fidus aften, hvor vi deles op i hold og laver små øvelser på arealet foran klubhuset.
Klubben er vært med saftvand, kaffe og kage.
Det er selvfølgelig helt gratis at deltage, så kom hele familien til en sjov aften.
Aftenen der markerer overgangen til aftentræning.
Vi starter kl. 18:30 og forventer at være færdig ca. kl. 20:30.
Træningstider sommer/aftentræning.
Se herunder hvornår dit hold træner om aftenen, se også på hjemmesiden og opslag i klubben.
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Landsdækkende konkurrence i B- og A-klasserne 23. Marts.
DcH Vesthimmerland startede årets konkurrencesæson på snedækkede arealer. Lørdag den 23. marts afholdte
klubben en landsdækkende konkurrence for B- og A-klasserne. Med frostgrader på -8° startede konkurrencen kl. 8.00
om morgenen. Sneen var en udfordring men ingen hindring, og alle øvelser i såvel lydighed, eftersøgning og spor
blev godt afviklet i et flot men koldt solskinsvejr.
For to af DcH Vesthimmerlands egne hundeførere var det en særlig god konkurrencestart. Ulrik Hosbond og hans
border/breton blanding Buddy fik en flot 1. plads i B-klassen med 189,55 point af 200 mulige, og dermed også den
første af 2 krævede oprykninger til A-klassen. Claus Larsen og hans tervueren Nanouk opnåede 259,60 point af 300
mulige og blev dermed nr. 3 i A-klassen, blot 0,4 point fra deres 1. oprykning til E-klassen.
Med flotte resultater for særlig Ulrik Hosbond og Claus Larsen er sæsonen således skudt i gang, og kampen om
udtagelse til DM 2013 er begyndt.
Jette Børgesen opnåede ingen placering til dagens konkurrence, men hun opnåede et resultat på 169,10 af 200
mulige, og det betyder, at Jette også har opnået den første af de to krævede oprykninger til A-klassen.
Stort tillykke til Ulrik, Claus og Jette, og tusind tak til alle jer som hjalp med at stable konkurrencen på benene og tak
til alle jer der hjalp på dagen som sporlæggere, figuranter, klasseledere, hjælpere i køkkenet og beregnere – uden jer
kan det ikke lade sig gøre :o)

Ulrik Hosbond og Buddy

Claus Larsen og Nanouk

Nr. 1 i B

Nr. 3 i A

Stemningsbilleder fra dagen.
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Kommende arrangementer.
Fidusaften d. 11. April.
Se omtale tidligere i Nyhedsbrevet.
Landsdækkende konkurrence i C- og E-klasserne 13. April.
Lørdag den 13. april afholder DcH Vesthimmerland endnu en landsdækkende konkurrence, denne gang i C- og Eklasserne. Kom og se en masse godt hundearbejde. Det er de 2 kontraster der konkurrer den dag, begynderklassen i
C og så de færdige elitehunde i E. Vi håber at der er rigtig godt vejr den dag.
Test for kursusholdene d. 20. April.
Lørdag den 20. april fra kl. 9.00 er der på DcH Vesthimmerland test for kursusholdene, så bliver det spændende at se
hvor meget de nye hunde og hundefører har lært  Det er en hyggelig dag hvor snakken går på terrassen, med hvor
meget fik du og hvordan er det gået dig. Tag gerne familien med til et par hyggelige timer. Der kan som altid købes
kaffe i klubhuset. Hold 2013-1 starter kl. 9.00 – Hold 2013-2 starter kl. 10.00 og hold 2013-3 starter kl. 11
Næste hvalpe/begynderhold starter i April.
Næste hvalpehold/begynderhold starter i April. Se opslag i lokalaviserne d. 17 April.
Tilmelding.: Lis Porsborg tlf. 98-621789 eller Lisbeth Kristensen Tlf. 98-551713 d. 17 April
Info aften er d. 23 April kl. 19.00 på Specialskolen Vestre Boulevard Års.
Sommerafslutning bliver torsdag d. 27 juni.
Sommerafslutning bliver i år torsdag d. 27 juni så arrangements udvalget håber at trænerne/holdene som træner om
mandagen vil flytte deres sidste træning inden sommerferien til om torsdagen således at vi alle kan samles til grill
pølser m.m. og ønske hinanden en god sommerferie.

Landsmøde 2013.
Lørdag den 16. marts deltog Tonny Johannsen og Birgit Fauerskov i årets landsmøde. Det var en
noget blandet fornøjelse. Landsmødet forløb ikke som vi i Kreds 1 havde håbet, og der var en ret
dårlig stemning.
Der var heftig debat om landsformandens engagement i DcH’s tøjleverandør Profil Direct, om den
manglende udpegning af en næstformand, om forskellige forslag om måden at afregne kontingent
på, om uddannelse af konkurrence-figuranter m.v. Fra kreds 1 var der 3 forslag, som pga. en
skrivefejl, desværre slet ikke kom til behandling, der blev stemt om, hvorvidt de skulle behandles
og resultatet var desværre et nej, og så pga. en skrivefejl.
Der var valg til forskellige poster; bl.a. var der genvalg til landsformanden Torben Kjærbo Ibsen.
Landsmødet startede kl. 10.00 og sluttede kl. 17.45, så det var trætte deltagere der forlod
Fredericia for at starte på en 3 timer lang køretur i snevejr.

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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