Danmarks civile Hundeførerforening - DcH Vesthimmerland

Nyhedsbrev Februar. 2014.
Bestyrelsen 2014.
På bestyrelsesmøde den 20. januar
konstituerede bestyrelsen sig, og ser således ud:
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Medlem

Birgit Fauerskov
Gert Kristensen
Lotte Nielsen
Tonny Johannsen
Bettina Værum Provst

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 3. marts.

Fællestræning.
Lørdag 1. februar var der debut for trænerudvalgets initiativ ”Fælles Træning”. 56 medlemmer mødte op til
morgenmad i klubhuset og efterfølgende træning.
Udvalget skulle lige føle sig frem til hvad der var stemning for, og derfor var det måske ikke så organiseret, som
nogen kunne ønske sig. Alligevel var det en rigtig god oplevelse, hvor der blev trænet lidt på tværs og ”nye og gamle”
medlemmer mødte hinanden.
En del kom med forslag til næste fælles træning. Næste gang vil træningen blive samlet på banen foran klubhuset, og
der vil være forskellige poster med hver deres øvelse. Altså bliver det lidt mere organiseret end denne første gang.
Planen er, at der til fælles træning både skal være lydighed, agility og rally.
Næste fælles træning er torsdag den 22. maj, og trænerudvalget er allerede nu i gang med at planlægge dagen, som
kommer til at starte med fælles spisning. Mød op og vær med, det bliver alle tiders.

Se flere billeder fra fællestræning på vores hjemmeside

www.dch-vesthimmerland.dk
I galleri eller direkte fra Nyhedsblokken på forsiden af hjemmesiden.

DcH Vesthimmerland, Plantagevej 8a, 9600 Aars.
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Fælles træning lørdag d. 1. februar 2014
D. 1. februar var der blevet arrangeret fællestræning for alle hold. Så
kunne vi på tværs hjælpe hinanden og få gode råd med hjem.
Dagen startede kl 9 med en lille velkomst og så var der ellers fælles
morgenkaffe. Vi var rigtig mange, over 50 hundefører, så snakken gik
lystigt allerede under kaffen.
Nu var det jo ikke kun kaffe og snak, så overtøjet og de varme huer
blev fundet frem og ud i den friske luft vi gik. Lige i starten var der en
lille smule forvirring over hvordan vi lige kom i gang, men lynhurtigt
vrimlede det rundt med hunde og førere og der blev trænet
forskellige øvelser alt efter hvilken klasse man nu er i.
For mit vedkommende havde jeg et primært mål. Det var at få et godt
råd til hvordan jeg kunne få hunden til at blive ved figuranten og give
hals ved rundering, og så ville jeg også gerne træne lidt feltsøg. Jeg
fik hjælp af Anders Kallestrup til halsgivningen og fik nogle gode råd
med hjem. Da jeg bor i Viborg og ikke lige har en erfaren hundefører
som kan hjælpe mig, betyder det rigtig meget for mig at finde nogle
træningsmetoder som jeg kan bruge på egen hånd. Det fik jeg i hvert
fald. Træningen i feltet gik over al forventning, så der var ikke så
meget at sætte en finger på lige i dag.
Ud over de to øvelser, er der blevet snakket med andre hundeførere
som har en del mere erfaring end mig. Selvom jeg har været med i klubben siden 2007, så har der været en del
weekender hvor jeg har været forhindret, og to barsler har heller ikke altid gjort det nemt at komme afsted, eller i det
hele taget at få tid til at træne hjemme. Jeg synes dette tiltag var rigtig godt og håber bestemt på at jeg kan komme
med næste gang også. DcH Vesthimmerland er en god klub at være medlem i, på trods af meget fravær har jeg altid
fået den hjælp som jeg har haft brug for og altid følt mig velkommen på de forskellige hold som jeg har været på.
Jeg kan varmt anbefale at deltage ved sådan et arrangement igen, og glæder mig nu til at skulle i gang med de nye
redskaber jeg har fået med på vejen i dag.
Camilla Borch Christensen
Aktiviteter i klubhuset.
Tirsdag d. 4 Februar er der Dyrlægeaften i klubhuset.
Søndag den 23. februar lægger klubben lokaler til årets dommerefteruddannelse, derfor er klubhuset optaget hele
dagen.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen når vi holder Kredskonkurrence d. 5 April.
Skraldespand er flyttet.
Skraldespanden er iflg. aftale med Renovest flyttet over på enden af huset så den ikke står så udsat for hærværk.
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