Danmarks civile Hundeførerforening - DcH Vesthimmerland

Nyhedsbrev August 2012.
Nyt fra Konkurrenceudvalget.

Sommerkonkurrence I Sæby.
Ved sommerkonkurrencen i Sæby den 7. juli fik Martin Abildgaard og Tiki i B-klassen en flot 3. plads med 179,6 point
mens Ulrik Hosbond med Buddy og Lise Muhlig med Oscar, begge ligeledes i B-klassen, hver fik deres 1. oprykning
til A-klassen. Også i C-klassen blev det til oprykning for Claus B. Christensen og Luna, som fik deres 2. oprykning til
B-klassen. Et stort Tillykke til alle.
Kongespil i Sæby .
Så er sommerferien ved at være forbi, men for alle dem som startede ferien med konkurrencen i Sæby, og det
efterfølgende kongespil lørdag aften, blev feriestarten måske ikke helt det, de havde drømt om. Det var fordi at vi efter
at have vundet pokalen 2 år i træk måtte se os besejret af Thisted i år. Men vi havde trods alt en hyggelig weekend
med fælles spisning/grill og hygge. En stor tak til alle dem, som var mødt op og gjorde deres til at stemningen var i
top. Så nu har vi jo noget at se frem til næste år..

Nyt fra køkkenudvalget.

SE HER - - - - - - - NYT TILTAG: Mad-dag
Den 23. august vil der i klubben være premiere på et nyt tiltag. I en forsøgsperiode vil vi fra august til november, én
gang om måneden afholde en maddag ifm. træning. Der vil hver gang være 2 af klubbens medlemmer der står for
tilberedning af et godt måltid mad. Menuen vil være at se i nyhedsbrevet hver måned, og aht. Planlægning og indkøb
vil det være nødvendigt at tilmelde sig. Maden betales af de tilmeldte. Med dette tiltag håber vi at kunne starte en god
og hyggelig tradition op, som kan være med til at styrke sammen-holdet i klubben.
I denne måned vil der som sagt være mad-dag torsdag den 23. august. Menuen bliver Søndagsgryde og prisen er ca.
kr. 35,00 pr. person (betales på dagen). Tilmelding senest den 15. august til Birgit på tlf. 40 75 73 28 eller mail
fauerskov.morum@mail.tele.dk eller til Dorthe på tlf. 60 50 60 68 eller på mail dorthe.ellegaard@gmail.com
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Nyt fra Træner udvalget.

.Husk tilmelding til trænermøde – der vil på mødet være et foredrag om kommunikation.

Dato for start af det næsten hvalpe hold
Annonce kommer i avisen uge 36 d.5-9-2012 og kurset starte den 22-9-2012 med en info aften den 12-9-2012.

Gulbryllup og Sølvbryllup.
Den 28. juli kunne Esther og S.A. Nielsen fejre deres 50 års bryllupsdag, en del af klubbens
medlemmer var med til morgenvækningen. Esther og S.A. var meget glade for deltagelsen og
havde en rigtig god dag.

GODE DcH VENNER.
Hjertelig tak for venlig opmærksomhed ved vores guldbryllup. Tak for hilsener. Tak for
morgensang. Tak for blomster. Tak for gaver. Tak for hver en venlig tanke på dagen. Tak.
Mange hilsener Esther og S. A.

Den 15. august kan Lene og Niels Krogholm fejre deres 25 års bryllupsdag.
Der er inviteret til åbent hus (med tilmelding), og mon ikke mange af os lægger vejen forbi
Svingelbjerg.

Begge par ønskes af redaktionen af Nyhedsbrevet / samt bestyrelsen ved DcH Vesthimmerland
hjertelig tillykke med dagen.
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Nyt fra Eftersøgnings holdet.
Børge og Anders fra eftersøgningsgruppen blev kontaktet søndag af Rene, som havde tabt sine bilnøgler på
dyrskuepladsen i Hobro.(han havde kun den ene nøgle,) så det var kritisk!. De synes det var en stor opgave, så de
besluttede at tage af sted begge to, det er et område på ca.2ha. Hundene fandt mange ting f.eks. Cigaretskod, ølkrus
og lignende, men efter ca. 1 time blev nøglerne fundet af Tyson og Anders. Rene og familien var meget imponerede
over hundenes arbejde. Det blev endnu en vellykket opgave for de dygtige hunde (Dejlig).

Lidt til eftertanke – nedenstående er fundet i et blad..

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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