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Nyhedsbrev Jan. 2015.
Godt nytår.
Godt nytår til jer alle – forhåbentlig kom såvel I som jeres hunde godt ind i det nye år.
Allerede i januar starter de første kursushold op – mere præcist, så er der annonce i
lokalaviserne den 7. januar, med efterfølgende info-aften den 13. januar,
samt efterfølgende dyrlægeaften d. 2 februar.
Hermed er det nye trænings år skudt i gang.
Juleafslutning og jubilæum.
Lørdag den 13. december var sidste træning før jul, og
enkelte hold har sikkert afsluttet årets træning på deres
vender tilbage år efter år – de får simpelthen besøg af
julemanden – så måske skulle man kigge derned næste
år, for det lyder bestemt hyggeligt.
Måske var denne tradition også årsag til at flere kom ”for
sent” til klubbens fejring af Per Larsens 25 års jubilæum,
dog ikke senere end at de var med til at fejre Per. Som
vanligt ved jubilæer blev der holdt en lille tale for jubilaren,
der var en bid brød og lidt vådt til ganen til alle
fremmødte, og det blev en hyggelig eftermiddag.

Generalforsamling
Tirsdag den 15. december afholdte klubben årets generalforsamling, traditionen tro på en aften, hvor håndbolddamerne spillede EM-kamp. Denne tradition brydes nu, da kommunen har fremsat krav om, at vort regnskabsår
fremover skal følge kalenderåret, hvorfor generalforsamlingen fremover afholdes sidst i januar måned, det betyder, at
næste generalforsamling først løber af stablen i januar 2016.
Der var genvalg til såvel Tonny Johannsen og Birgit Fauerskov, dvs. bestyrelsen er uændret;
Formand Birgit Fauerskov, Næstformand Gert Kristensen, Kasserer Lotte Nielsen, Sekretær Tonny Johannsen,
Medlem Bettina V. Provst
Trods håndbold kamp var der mødt flere medlemmer op, i alt 27 deltog i generalforsamlingen. Der var fremsat forslag
fra bestyrelsen om vedtægtsændringer. Disse ændringer var konsekvensændringer med baggrund i kommunens krav
om ændring af regnskabsår, samt enkelte ændringer besluttet på landsmødet i 2014.
Ydermere 2 forslag blev behandlet på generalforsamlingen. Det ene forslag gik på udfærdigelse af
formålsbeskrivelser samt budgetter for alle klubbens udvalg. Det blev besluttet, at bestyrelsen i starten af 2015 tager
initiativ til udarbejdelse af formålsbeskrivelser. Det andet forslag gik ud på at gøre nyhedsbrevet bedre og mere
personlig. Der fremkom flere tanker og idéer, og det blev besluttet, at der arbejdes videre med det.
Traditionen tro skulle vores DM deltagere Dorthe og Martin slå fanepladen på vores fane.
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DcH Vesthimmerland i 2015
Bestyrelsen håber, at I alle vil hjælpe med arbejdet for at fastholde en god ånd i vores klub, også fremover. Vi vil også
være åbne for dialog om det I måtte ønske at drøfte; f.eks. jeres hverdag i klubben, ønsker, evt. forslag og idéer om
nye tiltag. Så tøv endelig ikke med at kontakte bestyrelsen. Vi har en god klub, men vi arbejder gerne på at gøre den
endnu bedre. En af de ting der skal sættes fokus på i 2015, vil være tilbud om kurser/uddannelse af trænere og
udvalgsmedlemmer, og bestyrelsen vil snarest i samarbejde med træner-udvalget tage en drøftelse om det.
Skal vi træne sammen?
Er der mon en eller flere, der har lyst til at mødes med Snifer og mig en hverdags
formiddag en gang om ugen her i vinteren/foråret? Vi kunne træne sammen og
hjælpe/inspirere hinanden.
Hvis du har lyst, må du meget gerne kontakte mig på eaho@privat.dk
eller 40 40 52 02 (helst ikke på sms)
Mange hilsener
Ea Holmquist Jakobsen

Hensigtsmæssig aktivering af hunden
Opgaver til hjernen
Hunden er et socialt rovdyr, der har behov for at være sammen med sin familie og for at blive aktiveret. Den skal ud
hver dag og have mulighed for at snuse, løbe, lege - gerne med sin ejer - men også med andre hunde.
Mange hundeejere har oplevet, at hunden efter en lang tur eller en lang "kaste bold/pind" leg - kort tid efter
hjemkomsten er "klar igen". Man synes ellers at hunden efter al den motion burde have fået afløb for en masse energi
- har den det? Tilsyneladende ikke, man hvad gør man så??
Går man længere og længere ture eller leger man længere tid "kaste bold/pind" leg ?
Nej, for vi opnår kun, at hunden får en bedre kondition! Nogle hunde har desuden svært ved at falde til ro efter
"bold/pinde" legen og da bør man undgå denne form for leg.
Man skal supplere motionen (den fysiske aktivering) med anden aktivering - mental aktivering/opgaver til hjernen, der
trætter hunden uden at stresse den op.
Opfylder man ikke hundens behov for social kontakt og aktivering, kan man risikere at hunden begynder at kede sig
og udvise tegn på understimulation som stress / hyperaktivitet, destruktiv adfærd og alene hjemme problemer.
Ved at stimulere sin hund hensigtsmæssigt:
Får man et langt bedre forhold til sin hund og en masse gode oplevelser sammen,
Får man en velstimuleret hund, der føler sig værdsat,
Og man undgår at hunden udvikler problemadfærd.

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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