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Nyhedsbrev Dec. 2014.
Landsbladet.
På grund af en administrativ fejl ved landssekretariatet har vi i DcH
Vesthimmerland først fået landsbladet for oktober for en uge siden, og
bladene er allerede lagt ud i klubhuset. Det seneste blad for december er
netop ankommet og vil være i klubhuset på lørdag, så denne gang kan I hente
hele 2 ”nye” blade.

Fællestræning.
Tusind tak for en god gang fællestræning. Det var sjovt at prøve rundering og feltsøg med nogle af de erfarne
hundefører. Fik en masse gode råd der kan bruges fremadrettet så vi kan blive så gode at vi kan komme til
konkurrence.
Også tak til køkkenholdet for varm kaffe og rundstykker. Dejlig stemning i klubhuset. Man følte sig velkommen.
Molly var også super tilfreds. Hun tog 3 sejrsrunder oppe hos Gert efter feltsøg i skoven
Hilsen
Annemette og Molly
(Fortsætterhold 1)

Lidt billeder fra fællestræningen.
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Aflåsning af klubhus.
For kort tid siden havde vi en situation, hvor der efter lørdagens træning ikke var
blevet, slukket, lukket og låst i klubhuset, det vil sige, at der var lys i klubhuset,
døren stod helt åben, og det blev først opdaget mandag morgen. Heldigvis har
ingen benyttet sig af den åbenlyse mulighed, men det er helt sikkert kun et
tilfælde, at det var et medlem og en ærlig sjæl, der som den første så den åbne
dør. Derfor har bestyrelsen en anmodning til alle medlemmer:
Hjælp os med at være fælles om ansvaret om at slukke, lukke og låse klubhuset
efter træning og anden brug af klubhuset. Har du ikke selv en nøgle, så kontakt en
af klubbens trænere eller et bestyrelsesmedlem. Klubhuset forlades aldrig ulåst.
Skulle du have behov for en nøgle, kan den bestilles ved vores kasserer.

Hædring af idrætsambassadører.
I Vesthimmerlands kommune fejrer man hvert år kommunens
idrætsambassadører. Disse indstilles af foreningerne efter nogle
kriterier udstukket af kommunen. DcH Vesthimmerland valgte
naturligvis at indstille de to i klubben som opfyldte disse kriterier;
Martin Abildgaard blev indstillet, fordi han blev Danmarksmester i
september, mens Dorthe M. Madsen blev indstillet, fordi hun blev
Jysk Mester i oktober.
Arrangementet foregik i Musikhuset Alfa, og Martin og Dorthe var
to stolte idrætsambassadører, som kunne gå op på scenen og
modtage deres diplomer samt en gave fra Vesthimmerlands
kommune.

Juleafslutning

Officielt er lørdag den 13. december sidste træningsdag inden jul, mens første dag efter nytår er
11. januar, men din træner kan have andet i tankerne, så spørg derfor din træner.
Den 13. december holder vi juleafslutning, og der vil være æbleskiver i klubhuset om
formiddagen.

Jubilæum
Per Larsen kan i år fejre 25 års medlemskab i DcH Vesthimmerland, og det
vil klubben gerne markere ved en uformel komsammen i klubhuset lørdag
den 13. december kl. 13.00. Klubben er vært ved en bid brød og et glas vin,
en øl eller vand.
Bestyrelsen opfordrer alle til at komme og være med til at fejre Per.
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Generalforsamling
Den 15. december afholder klubben generalforsamling. Det er her du
som medlem kan gøre din indflydelse gældende.
Din mening er vigtig, som kom og vær med.
Som traditionen byder er det under generalforsamlingen, at årets
DM-deltagere slår den nye faneplade på klubbens fane, og i år er
ingen undtagelse; Martin og Dorthe ”styrer” hammeren i år.
Som altid er klubben vært ved et par stykker smørrebrød til
generalforsamlingen, men for at sikre, at vi har nok til alle, vil vi bede
jer tilmelde jer på listen i klubhuset senest 6. december.

Ny forretningsfører DcH.

Til slut vil bestyrelsen ønske alle medlemmer en glædelig jul og et
knaldhamrende godt nytår, og husk at passe godt på hinanden og jeres hunde.
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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