Danmarks civile Hundeførerforening - DcH Vesthimmerland

Nyhedsbrev December. 2013.
Lokalkonkurrence resultater.
Så fik vi den 2. november kåret klubmestre i C-B-A-E, og i år havde vi en del deltagere i Ny C og Rally, og det var en
god dag med godt humør og dejligt efterårsvejr.
Resultater:
Rally begynder

1.pl.

Annika Bjune

Bølle

92 point

Rally Åben

1.pl.

Lotte Frost

Thille

70 point

NyC

1.pl.
2.pl.
3.pl.

Helle Kristoffersen
Laila Pedersen
Kim Gam-Jensen

Mille
Fuji
Kento

133,75 point
128,5 point
113,5 point

C-klassen

1.pl. klubmester i C
2.pl.

Laila Pedersen
Regitze Steenfeldt

Tilde
Gucci

145,9 point
129,8 point

B-klassen

1.pl. klubmester i B
2.pl.
3.pl.

Jette Børgesen
Ulrik Hosbond
Birgit Fauerskov

Bastian
Buddy
Kayla

190,7 point
174,5 point
162,6 point

A-klassen

1.pl. klubmester i A
2.pl.

Martin Abildgaard
Ove Jensen

Tiki
Niki

259 point
258,85 point

E-klassen

1.pl. klubmester i E

Kim Fauerskov

Cajus

276,6 point

Vandrepokaler:

Bedste Skoledressur
Flest kredspoint C-B-A-E
Bedste kredsresultater C

Laila Pedersen
Ulrik Hosbond
Regitze Steenfeldt

Tilde
Buddy
Gucci

Tillykke til jer alle.

Generalforsamling 2013.
Tirsdag den 10. december afholdes generalforsamlingen.
Bestyrelsen opfordrer jer til at møde op til generalforsamlingen, det er jo jer vi repræsenterer, så kom og give jeres
mening til kende.
Bestyrelsen er vært med en bid mad, dog skal I huske at skrive jer på listen i klubhuset, hvis I ønsker smørrebrød.
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Juleafslutning / juleferie
Lørdag den 14. december er sidste træningsdag inden jul,
og traditionen tro vil der være gløgg og æbleskiver i klubhuset. Så
vi opfordrer til, at træningen denne dag arrangeres, så I kan komme
og være med til at ønske hinanden en god jul. Første træningsdag efter
nytår er lørdag den 11. januar.

Opråb
Der opfordres til at man kun laver det kaffe der er behov for. Alt for tit hælder vi 3-4 kander kaffe ud. Vi er
bevidst om, at mange gerne vil være flinke og lave kaffe til de næste der kommer ind, men ofte kommer
der åbenbart ikke flere. Så fremover opfordres til at man laver den kaffe man selv har brug for.
Kaffemaskinen laver faktisk hurtigt en kande, og der er da ærgerligt at smide så meget kaffe ud.
Yderligere bestyrelsen gerne præcisere, at der er KUN gratis kaffe til trænere og udvalgsmedlemmer.
Så er du ikke træner eller udvalgsmedlem skal du huske at betale for kaffen – det koster trods alt kun 5
kr.

Nytårsmarch - aflyst
Pga. faldende tilslutning til den traditionelle nytårsmarch har arrangementsudvalget i samråd med bestyrelsen valgt,
at der den 1. januar 2014 desværre IKKE bliver nogen nytårsmarch.
Det er en trist beslutning, for det var en god tradition, hvor vi altid har hygget over en tallerken suppe, efter en god
gåtur med hundene. Men med den ringe tilslutning, der har været de sidste par år, har arrangementsudvalget
forståeligt nok mistet motivationen til at gøre det store arbejde.

Glædelig jul og godt nytår

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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