Danmarks civile Hundeførerforening - DcH Vesthimmerland

Nyhedsbrev April. 2014.
Fidusaften.

TORSDAG DEN 24. APRIL 2014 kl. 17.45
AFHOLDES DER FIDUS-AFTEN I DCH VESTHIMMERLAND.
Se opslag på hjemmesiden og i klubhuset.

Klubhus.
De seneste dage har der været en del aktivitet omkring klubhuset – Bålhytten er næsten klar til brug. Der mangler et
par stolper og taget skal på, når det har fået noget træbeskyttelse. Bestyrelsen glæder sig til, at den står klar til brug.
For overskuddet fra vinterfesten i november og det beløb vi via en afstemning fik fra Brugsen i Farsø sidste år, har vi
indkøbt et stort telt, som skal bruges f.eks. når vi afholder konkurrence. På den måde kan vi afvikle konkurrencer fra
eget klubhus, hvilket giver bedre samling og hygge mellem hundeførerne. Der skulle så findes en plads til teltet, og
derfor blev der arrangeret oprydning i containeren, så teltet kan være derinde. Fredag var der gang i oprydningen og
teltet har nu fået en plads.
De seneste år har vi fået gjort en del omkring klubhuset, og det tager sig også bedre ud end nogensinde, og det kan
vi være stolte af.
Bestyrelsen til gerne takke de flittige hænder der har hjulpet med bålhytten og oprydning. 

Billetsalg i messecentret
Endnu engang blev vi spurgt om hjælp til billetsalg og kontrol i
messecentret i Aars – denne gang ifm. afvikling af Agro Nord malkekvæg
og kødkvæg. Selvom det var med kort varsel lykkedes det at finde folk til
opgaven. Dejligt – for opgaven gav den nette sum af 7.875,00 til
klubkassen.
Tusind tak til jer der hjalp med denne opgave – og de af jer der fik dem
derhjemme til at hjælpe; husk endelig at sige tusind tak til dem også  

DcH Vesthimmerland, Plantagevej 8a, 9600 Aars.

Nyhedsbrev redaktør: Gert R. Kristensen, e-mail. nyhedsbrev@dch-vesthimmerland.dk

Danmarks civile Hundeførerforening - DcH Vesthimmerland

Konkurrence
I disse dage lægges der sidste hånd på forberedelserne til vores konkurrence lørdag
den 5. april. Der laves program, der er sat eftersøgningsbaner op, aftale om sporarealer
er på plads, baner til stuedressuren sættes op et par dage forinden konkurrencen og
forberedelserne i køkkenet er også godt i gang. Det nye telt skal også sættes op, så der
er plads til alle. På dagen kommer der 76 hundeførere, 15 dommere og ca.25 hjælpere,
og med teltet skulle der være god plads til alle. Alt skal være klappet og klart til lørdag.
Til jer der ikke skal deltage i konkurrencen skal lyde en opfordring til at komme forbi. Det
er altid en hyggelig dag, selvom der går mange nervøse hundeførere omkring – humøret
er altid godt, så kom og få et indblik i den del af DcH Vesthimmerland.

Landsmøde.
Som nævnt i sidste nyhedsbrev var der landsmøde i DcH i Fredericia den 15. marts. Det vigtigste punkt på årets
møde var afstemningen om et fælles regnskabssystem (Winkas). Hvis afstemningen var faldet ud med flertal (2/3 af
stemmerne) ville alle klubber i DcH blive pålagt at benytte dette system, og den økonomiske konsekvens ville blive 40
kr. pr. medlem pr. år – altså for DcH Vesthimmerland 8.000,00 om året. Heldigvis blev flertallet ikke stort nok, og det
står os derfor stadig frit selv at vælge, hvilket system vi vil bruge, og vi skal heller ikke til at hæve kontingentet for at få
råd Winkas. 

Konkurrencer i DcH
I april afholdes følgende konkurrencer i Kreds 1:
5. april DcH Vesthimmerland, Plantagevej 8, Aars
12. april DcH Hjørring, Aalborgvej 142, Hjørring
12. april DcH Aalborg, Voerbjergvej 101A, Nørresundby

C-B-A-E klasserne
C-B-A-E klasserne
Agility

Tilskuere er velkomne.

Overgang til sommertræning.
I april måned overgår vi til aftentræning – dvs. at der fremover trænes mandag
og torsdag aften. Overgangen markeres sædvanen tro med en fidusaften den
24. april (se andet indlæg og opslag i klubhuset). Enkelte hold begynder
allerede nu med aftentræning, andre hold gør det lidt senere, så husk at
spørge din træner, hvornår jeres hold skifter.
Træningstider kan ses på hjemmesiden og i klubhuset.

Kursushold.
Den 28. april starter vi igen kursushold op. Tag godt imod de nye medlemmer.

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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