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Nyhedsbrev Juli. 2014.
Konkurrence
Det blev til flotte resultater for hundeførere fra DcH Vesthimmerland til den
landsdækkende konkurrence hos DcH Thisted lørdag den 21. juni.
For 3 hundeførere i B-klassen resulterede dagens anstrengelser i oprykningspoint. Knud Erik Johannesen schæferen Kato fik med 180,2 af 200 mulige deres
første af 2 krævede oprykninger for at kunne avancere til den sværere A-klasse,
mens Karl Erik Laigaard og labrador Nero med 171,5 point samt Birgit Fauerskov
og labradoren Kayla med 170,35 point fik deres anden og sidste oprykning til Aklassen.
I A-klassen kunne 2 hundeførere fra DcH Vesthimmerland vende hjem med flotte
point og pokaler. Dorthe Madsen og malinoisen Frida fik med 272,4 af 300 mulige
point en flot 1. plads mens Martin Abildgaard fra Haubro og schæferen Tiki indtog
en solid 2. plads med 263,05 point. Med sit resultat fik Dorthe således sin første af
2 krævede oprykninger til E-klassen, som er den sværeste klasse i DcHprogrammet, mens Martin tidligere på året allerede har opnået begge sine
oprykninger.
Alt i alt en rigtig god dag for DcH Vesthimmerland.
Weekenden før var Martin Abildgaard til konkurrence i Give i kreds 2, her fik Martin og Tiki en 2. plads med 273,05
point.
Konkurrencer i kreds 1 i juli måned:
5. maj DcH Sæby
C, B og A-klassen
Mere information om kommende konkurrencer kan ses på www.dch-tilmeld.dk og resultater kan
ses på www.dchres.dch-dm.dk

Sommerafslutning.
Torsdag den 25. juni var der sommerafslutning i klubben. Arrangementsudvalget grillede pølser, og der var dejligt
vejr, så bænkene foran klubhuset var hurtigt fyldt op.

Sommerferie og træningsstart efter ferien
Officielt er der sommerferie i DcH i juli måned. Men ofte mødes nogle hundefører til lidt fælles træning mandage og
torsdage, så har du lyst til at træne lidt i juli måned, så tag ud i klubben og se om der er nogle at træne sammen med.
Opstart efter ferien afhænger af de enkelte trænere, så spørg din træner, hvornår dit hold skal starte op igen.
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Camping og konkurrence
En tilbagevendende tradition ifm. DcH Sæby’s konkurrence i juli måned er camping på
Hedebo Camping i Sæby. Hvert år drager nogle af os til Sæby med campingvognen den
weekend der afholdes konkurrence og i år er ingen undtagelse. Fredag den 4. juli kører vi af
sted med, og når konkurrencen er slut lørdag hygger vi sammen på campingpladsen. Har
du lyst til at være med til lidt hygge, så pak en køletaske med et stykke kød og lidt at drikke,
så kan vi sikkert finde plads på grillen til din ”bøf” også.

Tillykke.
I begyndelse af juni havde Finn Andersen og hans kone Lene sølvbryllup. Et stort
tillykke til dem fra DcH Vesthimmerland.

Lodsejeraften.

Onsdag d. 4 juni holdt vi lodsejer aften, hvor vi inviterer de lodsejere vi låner jord af, til en hyggelig aften med mad
og lidt opvisning med hundearbejde.
Det er en aften lodsejerne ser frem til da mange ikke ser hinanden i løbet af året så snakken går lystig over bordet.
Fra DcH er det bestyrelsen og konkurrenceudvalget der deltager og får en snak med lodsejerne om arealer til næste
år.
Der blev i år lavet en lille konkurrence for børnene med at gemme vandslange med en seddel i som så skulle findes
af Kayla og Cajus. Den seddel der sidst blev fundet vandt.
Det var svære betingelser for hundene så ikke alle sedler blev fundet, så det blev afgjort ved lodtrækning.
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