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Nyhedsbrev April. 2015.
Jubilæum
Torsdag den 23. april 2015 kl. 19.00 fejrer vi 10 års jubilæum i 2014 for følgende medlemmer.

Dorthe Ellegaard - Børge Larsen
Martin Abildgaard - René mogensen
og - Ulrik hosbond
Det sker ved en lille sammenkomst, hvor vi sammen med
jubilarerne, vil nyde et stykke kage samt kaffe/te.
Så alle – Mød op til en hyggelig aften og vær med til at fejre
”De 5.”
Fidusaften.

Husk fidusaften.
Se opslag her –
på hjemmesiden
og i klubben.
Tag hele familien med.

Husk hunden.
Vigtig der er foredrag !!
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Klubben har tjent 6.187,50 kr.
17 af klubbens medlemmer havde den 4. og 7. marts, sat tid af til at hjælpe
klubben med at tjene penge, ved Agro Nord- udstillingen i Messecenteret i
Aars. I alt blev det til 82,5 timers kontrol og billetsalg. Som altid var det en
god oplevelse, og det er dejligt, at der altid er nogen, som har lyst til at hjælpe med disse opgaver.
Tusind tak til jer 17 – godt gået.
Samarbejdet med Messecentret går fortrinligt – de er meget tilfredse med vores indsats hver gang, og derfor har vi
allerede nu fået at vide, at vi for fjerde gang i træk bliver tilbudt opgaven med kontrol og billetsalg til Kimbrerskuet i
oktober. Vi får nærmere besked så snart som muligt, og det er bestyrelsens håb, at vi igen kan få hjælp af jer
medlemmer til at tjene endnu flere penge til klubkassen.
Trænerudvalget mangler medlemmer
Lisbeth, Mie og Margrethe – som er de tre medlemmer af trænerudvalget – gør et kæmpe arbejde for tiden. Udvalget
mangler medlemmer, men opgaverne skal laves alligevel, og de tre gør alt hvad de kan for at alt klapper. De er f.eks.
lige blevet færdige med at lave sommertræningsplanen – et puslespil, som kan være vanskeligt at få til at gå op, da
der skal tages hensyn til alle parter. Næsten alle vore trænere har foruden deres hold også selv hunde, som de
træner med, og derfor skal det planlægges så det hele går op i en højere enhed.
På medlemsmødet i begyndelsen af marts gjorde udvalget klart, at de meget gerne vil have flere medlemmer i
udvalget – jo flere til at dele opgaverne – des færre opgaver til den enkelte 
Vi håber, at der går nogle derude i vores klub, som kunne tænke sig at hjælpe med opgaverne. Både Lisbeth, Mie og
Margrethe er nogle gæve piger, de er nemme at arbejde sammen med og de er hyggelige at være sammen med – så
TÆNK OVER DET; kunne DU ikke tænke dig at tage del i opgaverne sammen med de tre søde piger?

Træner-situationen
Som så mange foreninger har DcH Vesthimmerland også en
udfordring med at finde trænere nok. Det var bl.a. én af de ting,
der blev snakket om på trænermødet den 18. marts. Med
baggrund i ønsker fra flere sider, har trænerudvalget valgt, at
C/B holdet skal deles op i 2 hold; et C-hold og et B-hold. På
mødet blev det også bestemt, at Ny C og C-hundeførerne bliver
samlet på C-holdet. Der skulle samtidig findes nye trænere til
begge hold. Lotte Nielsen tilbød at tage C-holdet i samarbejde
med Bettina Provst, som pt. er træner på Ny C, mens der ikke
var nogen umiddelbar løsning til B-holdet. Birgit og Kim
Fauerskov, har sagt ja til, indtil der byder sig en anden løsning,
at træne B-holdet.
Der mangles også trænere til kursushold. I april starter vi normalt
nye kursushold, men denne gang bliver det kun til et enkelt hold.
Bestyrelsen og trænerudvalget forsøger i samarbejde at løse
problemet.
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Konkurrence i klubben 25. april – alle er velkomne
Lørdag den 25. april afholder klubben kredskonkurrence i DcHprogrammets 4 klasser C, B, A og E. Konkurrencen starter kl.
8.00 og forventes at være færdig omkring kl. 15-16.00. Det er
en dag, hvor klubben bobler af liv. Der deltager hundeførere fra
hele landet, og der vil være gode muligheder for at få et indblik i
den del af DcH.
Skulle nogen have lyst til at se, hvad sådan en dag byder på, er
man velkommen. Under konkurrencen vil der være mulighed for
at købe lidt at spise og drikke.
Tilmelding til kursushold
Som noget nyt forsøger vi os til næste kursushold med online-tilmelding via vores hjemmeside. Trænerudvalget vil i
samarbejde med bestyrelsen lancere NemTilmeld. Der vil fortsat komme annonce i lokalaviserne. Heri henvises til
hjemmesiden, hvor der vil ligge et link til tilmelding. Der er lavet adskillige forsøg med løsningen, og Birgit Dalsager,
som er forholdsvis ny medlem af DcH Vesthimmerland, har stillet sig til rådighed, så det har været muligt at tilpasse
tilmeldings-procedure, så den bliver god og informativ for nye medlemmer.
Startskuddet på NemTilmeld går den 8. april, og vi er spændt på, hvordan det går. Efter ”premieren” vil det blive
evalueret, så vi får rettet evt. uhensigtsmæssigheder.

Uddeling Fonden for Den Jyske Sparekasse Farsø.
Den jyske sparekasse, Farsø har givet
Kr. 3000,- til støtte til indkøb af nye stole
i mødelokalet.
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Træningstider forår/sommertræning.
Se opslag på hjemmesiden og i klubben, hvornår dit hold skal træne her hen over
forår og sommer.
God træning til alle.

Tranum Kursuset 2015 for Træner
Jeg hedder Margrethe Rokkjær og er træner her i klubben for Rally. Jeg deltog på Tranum kursus, hvor vi arbejde
med drift/Apport. Kursusleder var Martin Knudsen der også havde egen hund med.
Alle mand/kvinder ankom lørdag morgen til morgenmad og info om hvordan weekend skulle forløbe samt udlevering
af værelser. Super morgenmad samt info, og så ud på vores forskellige hold/kursus man havde valgt sig på. Jeg var
meget spændt på hvordan det ville gå, da jeg jo havde hund med (Zeus). Vi starte med at høre om Martin s bedrifter
med hund, samt hvad han har undervist i. Det var meget spænde at høre på og derefter skulle vi ud og dem der kan
huske denne weekend havde vi jo en frisk vind af Dagmar og Egon om søndagen, så på med alt det varme tøj. Så er
man i gang, det ville sige at Zeus og mig var de første som skulle i ilden. Jeg valgt selv at være nr.1 og folk som
kender mig og Zeus ved at Zeus ikke har lyst til at lege med mig, men det skal jeg da lige love for at Martin fik lavet
om på. Zeus blev så tændt at han nappet mig i armene dog ikke alvorlig (jeg tog det faktisk ikke alvorligt) men vi fik
tændt den kære Zeus også var det de andres tur. Vi havde kun en hund på af gangen så det var meget intens
træning/hjælp man fik.
Søndag var også en super god dag selv om vi var de sidst der skulle på da rækkefølgen blev kørt bagfra.
Men Ak her, fik jeg godt nok min sag for sammen med Martin.
Zeus`s drift var da bare blevet så tændt, at han fløj direkte på
mig og bed mig ved det ene øje, under undervisning i drift/leg.
I stedet for at tage dummyen tog han (Zeus) mig, men det fik
vi meget hurtig under kontrol igen, super guldkorn fra Martin.
Jeg fik sat Zeus på plads og at man ikke bider, jeg vil dog
skynde mig at sige at Zeus ALDRIG har prøvet på at bide
mig, så jeg har lavet min egen konklusion, Zeus følte sig
presse af alle de mennesker der kiggede på os, da vi var et
stor hold med 22 personer + at vi havde besøg af et andet
hold, hvor der også var over 20 personer. Der er også det at
bo i bilen hele weekend (bilen er jo ikke Zeus s bedste ven
nærmer omvendt) og en ny form for træning vil jeg tro var det
der udløste bidet. Men vi er ved godt mod, så jeg fik en super dejlig og lære rig weekend.
M.v.h. Margrethe Rokkjær

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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