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Nyhedsbrev August. 2013.
Konkurrence i Sæby.
Ved sommerkonkurrencen i Sæby den 6. juli fik Knud Erik Johannesen i B-klassen sin 1.
oprykning til A-klassen med en 4. plads med 179,6 point af 200 mulige.
Dorthe Møller Madsen med sin Malinois Frida opnåede i A-klassen en rigtig flot 2.
plads med 260,95 point af 300 mulige. Dette betyder at også hun har opnået sin 1.
oprykning til E-klassen.

Kongespil mellem DcH Vesthimmerland og DcH Thisted
Traditionen tro var der i forbindelse med konkurrencen i Sæby, camping
på Hedebo Camping. Her blev der hygget med fælles grill og samvær,
samt den uundgåelige dyst i Kongespil.
DcH Vesthimmerland vandt 1. omgang, og i 2. runde så det ud til at DcH
Thisted ville blive en suveræn vinder, men i sidste kast før DcH Thisted
kunne udligne, så der skulle spilles en 3. omgang, væltede én af deres
spillere kongen – lidt for tidlig, hvorfor også 2. runde gik til DcH
Vesthimmerland, og derfor gik de af med sejren i Kongespil 2013.

Konkurrencer
For de af jer der kunne tænke sig at komme ud og kigge til nogle af DcH’s konkurrencer, så er der følgende
konkurrencer i den nærmeste fremtid:
3. august
17-18. aug.
31. august

DcH Frederikshavn, Hjørringvej 177, Frederikshavn
DcH Støvring, Hæsumvej 60A, Støvring
DcH Skagen, Gl. Skagen landevej 45, Skagen

Konkurrence i Agility
Konkurrence i C-B klasserne
Konkurrence i C-B-E klasserne

Og udenfor kredsen men med tilmelding fra DcH Vesthimmerland:
25. august

DcH Skive, Svansøvej 6, Skive

DcH Vesthimmerland, Plantagevej 8a, 9600 Aars.

Konkurrence i Rally
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En snude for bilnøgler.

( Artikel fra Nordjydske )

Træningsstart efter sommerferien.
Mandag d. 5 august starter træning igen
efter sommerferien.
Der er måske hold som måske starter senere eller
har en anden aftale – derfor kontakt din træner
hvis du er i tvivl om hvornår du skal møde til træning.
Sommertrænings tider kan ses i klubhuset og på
vores hjemmeside.
www.dch-vesthimmerland.dk
Håber i alle har haft en god sommer ferie og er klar
til at tage fat på træningen igen.

Tilmelding / afmelding af Nyhedsbrev på mail.
I kan tilmelde / afmelde Jer Nyhedsbrevet på mail ved at sende en mail til nyhedsbrev@dch-vesthimmerland.dk

DcH Vesthimmerland, Plantagevej 8a, 9600 Aars.
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