Danmarks civile Hundeførerforening - DcH Vesthimmerland

Nyhedsbrev juli. 2016.
Tak til lodsejerne
Hvert år inviterer bestyrelsen og konkurrenceudvalget lodsejerne til en bid mad i klubhuset,
for at sige tak for lån af arealer til træning og konkurrencer.
Den traditionelle lodsejeraften løb af stablen i begyndelsen af juni måned, og sædvanen
tro blev der snakket og hygget over en bid god mad. Som vi plejer viser vi også lidt
hundearbejde for lodsejerne, og i år var Jette Børgesen og hendes hund Bastian inviteret
til at lave opvisning. Jette og Bastian træner i E-klassen, den sværeste lydighedsklasse i
DcH-programmet, men herudover træner de også en del for-sjov øvelser. Det var netop
disse øvelser Jette og Bastian viste i deres fine opvisning.
Grill-aften i klubben
På trods af at vi i lang tid har haft et fantastisk vejr, så holdt det desværre ikke til grill-aften i klubben. Vejret var
strålende men vådt, så det var nogle våde hundeførere og trænere, som kom i klubben til sommer-afslutningen.
Trods vejret var der et helt fint fremmøde, og det var hyggeligt at sidde inde i tørvejr og høre regnen slå mod ruden,
mens vi nød de pølser arrangementsudvalget havde grillet til os.
Konkurrence-resultater
Èn af vore nye konkurrencehundeførere i DcH-programmet har haft en rigtig god sæson-start. Lisbeth Kiib og hendes
hund Nala deltog i C-klassen i konkurrence i Arden den 11. juni, og dagen efter i Viborg. Begge dage blev det til en 1.
plads. Ugen efter kunne makkerparret i Thisted hente en 2. plads med hjem. Tillykke til Lisbeth.
Det sker i august . . .
18. august
Test kursushold (testen er frivillig)
20. august
C og B konkurrence i Støvring
25. august
Fælles-træning for alle
Der vil samme dag være mulighed for igen at se og/eller købe Arrak tøj, fra Hirtshals Hundepension, som kommer
denne dag.
27.august
C, B og A konkurrence i Lindholm

Så er der kun én ting tilbage . . .
Og det er at ønske jer alle

En rigtig God Sommer
Fra Bestyrelsen og redaktionen
Da der holdes sommerferie i DcH Vesthimmerland i juli mdr. sker der nok ikke det helt store at skrive om,
så der udkommer ikke Nyhedsbrev i August.

Tilmelding / afmelding af Nyhedsbrev på mail.
I kan tilmelde / afmelde Jer Nyhedsbrevet på mail ved at sende en mail til nyhedsbrev@dch-vesthimmerland.dk
DcH Vesthimmerland, Plantagevej 8a, 9600 Aars.

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

