Danmarks civile Hundeførerforening - DcH Vesthimmerland

Nyhedsbrev Juli 2012.
Nyt fra Bestyrelsen.
Arbejdsdag i klubben .
Den 16. juni var vi samlet 15 til arbejdsdag. Flisebelægningen ved klubhuset
blev færdiggjort, der blev sået græs, plantet dækplanter foran terrassen,
huset blev færdigmalet efter renoveringen i efteråret, vinduerne blev vasket
og klargjort til maling. En stor stor tak til jer der hjalp på dagen - og hvor er det
skønt, at vi har fået det så flot omkring klubhuset.
Se flere billeder på vores hjemmeside. www.dch-vesthimmerland.dk

Lodsejer aften .
Tirsdag d.19 juni afholdt bestyrelsen den årlige lodsejeraften. Det er en aften hvor alle vores lodsejere med påhæng
og børn bliver inviteret til mad, samt en lille opvisning. I år var det 3 fra Agilityholdet, som lavede en lille opvisning
med forskellige øvelser. Det var noget nyt og spændende for lodsejerne, og det var rart, også at få vist den side af
DcH. Det var en rigtig hyggelig aften, hvor lodsejerne fik mulighed for at møde bestyrelsen og konkurrenceudvalget,
samt snakke indbyrdes. Der var en dejlig stemning med snak på kryds og tværs hele aftenen, så et rigtig godt
arrangement, for at sige tak til lodsejerne, for at vi må gå på deres marker og i deres skove.
Se flere billeder på vores hjemmeside. www.dch-vesthimmerland.dk

Fondsmidler.
Til sommerafslutningen havde vi inviteret direktøren for Spar Nord i Aars.
Fra Spar Nord fonden har vi modtaget penge både i 2011 og 2012 - ialt kr.
12.000,-. Disse penge er gået til vores nye
terrasse og græs, og Klaus Frederiksen havde
ønsket at overrække diplomet officielt, når vi
havde færdiggjort projektet. Han var meget
positiv overfor det vi havde fået ud af pengene,
og synes iøvrigt det var spændende at høre om
vore aktiviteter i klubben.
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Nyt fra Konkurrenceudvalget.

C-Drive in d. 9 Juni.
Lørdag den 9. juni afholdt DcH Vesthimmerland en C-drive-in konkurrence, Der var 24 tilmeldte hunde, men desværre
2 afbud, men alt i alt tegnede det til at blive en god og hyggelig dag, selv vejret holdt næsten tørvejr.
Alle øvelser blev afviklet med 3 dommerhold på banen foran klubhuset, så der var rig mulighed for at følge med i
slagets gang.

Nr. 1 blev Karina Andersen med Cosmo fra Aalborg
147.45 point.
Nr. 2 blev Inger Pilgaard Hansen med Proxy fra Langå
139.25 point
Nr. 3 blev Ulrik Poulsgård med King fra Hadsund
138.65 point

Se flere billeder og resultater på vores hjemmeside.
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DcH-hundefører fik oprykning til bedste klasse
Søndag den 17. juni deltog Anders Kallestrup fra DcH Vesthimmerland med sin
labrador Tyson i konkurrence i lydighed, spor og eftersøgning i Toftlund.
Makkerparret der konkurrerer i A-klassen er efter en skadespause endelig klar til
at deltage i konkurrencer igen. Dagens resultat viste også hvor klar de var, det
blev til en flot 3. plads med 264,35 point af 300 mulige. Men bedst af alt betød
dagens resultat, at Anders og Tyson har fået deres 2. og sidste oprykning til
DcH’s bedste klasse, nemlig Elite-klassen. Det kræver store præstationer at nå
til E-klassen, og der er da heller ikke ret mange, der opnår det, så makkerparret
har god grund til at være stolte af deres præstation.

Husk Sommer konkurrence I Sæby d. 7 juli .
Så er det snart sommerferie, og for mange starter ferien med konkurrence i Sæby. Det er altid en hyggelig weekend
da der som altid er arrangeret fælles camping på Hedebo strandcamping. Lørdag aften vil der være fælles
spisning/grill og så har vi jo vores traditionsrige kongespil mod DcH Tisted. Kom og vær med og hep på kongespils
holdet. Vi skulle jo gerne have pokalen med hjem igen i år.

Nyt fra Træner udvalget.
Med baggrund i en hændelse på et af vore kursushold udsendes hermed følgende advarsel..
En hvalp på et af kursusholdene har slugt et piv-dyr, og har som følge heraf måttet gennemgå scanning og
efterfølgende operation. Dette koster ejeren kr. 12.000,-.
Der er desværre ingen af de forsikringer, vi er dækket ind af via vort medlemsskab i DcH, der dækker en sådan
omkostning eller bare dele deraf.
Netop derfor, og af sundhedshensyn til hundene, vil jeg opfordre klubbens trænere og hundefører til ikke at
anvende små piv-dyr eller andre små genstande som legetøj til hundene, og jeg vil også opfordre vore
trænere til, at advare hundeførerne på deres hold. Brug, og opfordre til at bruge, genstande som er så store,
at hundene ikke kan sluge dem.
Et af vore medlemmer har lært det på den hårde måde - lad os hjælpe hinanden og dele ud af denne erfaring.

DcH Vesthimmerland, Plantagevej 8a, 9600 Aars.

Nyhedsbrev redaktør: Gert R. Kristensen, e-mail. nyhedsbrev@dch-vesthimmerland.dk

Danmarks civile Hundeførerforening - DcH Vesthimmerland

Nyt fra Arrangements udvalget.
VETERANBILER OG HUNDE KLÆDER HINANDEN
Vesthimmerlands civile Hundeførerforening hjemhørende på Plantagevej i Aars fik
onsdag den 13. juni fint besøg.
23 veteranbiler og en motorcykel fra Aalestrup Classic Bil & MC Klub skulle
afholde deres årlige sommerudflugt med en køretur rundt i Vesthimmerland.
Årets arrangører af udflugten Dorthe og Kjeld Sørensen, Farsø er medlemmer af
Vesthimmerlands civile Hundeførerforening. Parrets schæferhund er nu gået på
pension, så derfor er veteranbiler blevet deres
nuværende hobby.
(Kjeld Sørensen har for år tilbage været formand
for Vesthimmerlands civile Hundeførerforening
og Dorthe Sørensen passede køkkenet).
Derfor mente Dorthe og Kjeld Sørensen, at det
ville være spændende og underholdende at
afslutte turen hos DcH med en lille opvisning af
dressur hunde. 4 konkurrencehundefører viste
et lille udpluk af øvelser fra dressurprogrammet.
Aftenens endelige afslutning foregik i klubbens klubhus med kaffe og hjemmebagte
kager, som DcH`s arragements udvalg flot havde kreeret.
Se flere billeder og på vores hjemmeside. www.dch-vesthimmerland.dk
Sommerafslutning.
Mandag d. 25 juni var der tændt op for grillen og man kunne
købe grillpølser m.m. Det var en rigtig hyggelig afslutning, inden
sommerferien og man kunne ønskede hinanden en god ferie.
Første trænings aften efter ferien er d. 6 august
såfremt andet ikke er aftalt med den enkelte træner.

Sommerferie og fællestræning i Juli.
DcH holder sommerferie i Juli mdr. men der er dog mange, der benytter
lejligheden til fællestræning med andre på tværs af holdene. Dem som har tid
og lyst, mødes om mandagen kl. 19.00 ved klubhuset og så finder man ud af,
hvad man vil træne. Det er en god mulighed, for at komme til at kende nogen
fra andre hold og hunden skal jo også røres og trænes lidt selv om det er
sommerferie.

.

Redaktionen ønsker alle en rigtig god sommer

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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