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Nyhedsbrev Aug. 2014.
Konkurrence.
Endnu engang klarede hundeførere fra DcH Vesthimmerland sig godt. Til
konkurrencen i Sæby den 5. juli fik Knud Erik Johannsen og hans hund Kato
deres 2. oprykning til A-klassen med 168,40 point. Fra næste år skal
makkerparret således træne og konkurrere i A-klassen.
Herudover klarede 2 af vore A-hundeførere sig rigtigt godt, ja så godt at det
blev til en 1. plads og en 2. og sidste oprykning til E-klassen. Martin Abildgaard
og hans hund Tiki fik en imponerende 1. plads med 285,45 point mens Dorthe
Madsen og hendes hund Frida fik deres 2. oprykning til E-klassen med 261,50
point. Martin har allerede tidligere på sæsonen fået sin 2. oprykning til Eklassen, mens Dorthe i denne hendes 2. konkurrence i år har opnået den
sidste oprykning, og begge skal således træne og konkurrere i E-klassen fra
næste år.
Tillykke til Martin med den flotte 1. plads og til Knud Erik og og Dorthe med
deres oprykninger.
Konkurrencer i kreds 1 i august måned:
16. august
DcH Støvring
C og B-klassen (drive-in)
30. august
DcH Aalborg
C, B og A-klassen
Mere information om kommende konkurrencer kan ses på www.dch-tilmeld.dk
og resultater kan ses på www.dchres.dch-dm.dk
Dødsfald.
Fredag den 4. juli døde Hans Tonsborg efter kort tids sygdom. Hans var forretningsfører i
DcH, og har i sin ansættelse gjort et stort arbejde for ”at sætte DcH på Danmarkskortet” i
forhold til pressen og i forhold til meningsdannelse vedr. hunde. Vi blev altid mødt med et
smil og en stor hjælpsomhed, og jeg tror ikke det var en overdrivelse at sige, at Hans
”brændte for DcH.
Hans død er et stort tab for hans familie og DcH.
I øjeblikket arbejdet hovedbestyrelsen på ansættelse af en ny forretningsfører, og indtil da
har en gammel kending (Per Victor) sagt ja til at hjælpe med arbejdet i sekretariatet.

Myreangreb.
Vi har den 4. august konstateret et massivt skovmyre-angreb i og omkring vort klubhus – så stort et angreb, at det
ikke kan klares ved almindelig sprøjtning, hvorfor vi har kontaktet en skadedyrs-bekæmper, som den 6. august vil
løse problemet for os.
Vi håber herefter at slippe for de kedelige husdyr. Skulle én eller flere af jer efter den 6. august møde en hær af disse
myrer, vil vi bede dig / jer kontakte bestyrelsen omgående.
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Græsslåning.

I juli måned har vi haft besøg af Martin Abildgaards søn Mathias og nogle kammerater, som med deres traktorer har
slået alle arealerne. Derfor kan vi starte træningen op på nyslåede arealer 

Bestyrelsen håber at alle har haft en rigtig god ferie og er klar til at starte op med
træning igen som for manges vedkommende starter mandag d. 11/8
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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