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Nyhedsbrev Juni. 2013.
Sommerafslutning/Grill-aften.

Sidste aftentræning inden sommerferien er i år torsdag
d. 27 juni, hvor der tændes op i grillen.
Arrangements udvalg håber at trænerne/holdene som
træner om mandagen vil flytte deres sidste træning
inden sommerferien til om torsdagen således at vi alle
kan samles til grill pølser m.m. og ønske hinanden en
god sommerferie.
Første træning efter sommerferien er mandag d. 5
august.
Der kan dog være enkelte hold som skubber tiden med
sidste / første træning, så forhør dig hos din træner.
Der er i sommerperioden nogle der arrangerer
fællestræning på tværs af holdene Hvis man er
interesseret er det som regel mandag aften og man
møder bare op ude på DcH og ser om der kommer
nogen den aften, eller snak sammen nogle stykker, så
man ikke kører forgæves.

Tak for opmærksomheden..
Et noget forsinket Tusind tak for opmærksomheden i anledningen
af min 40 års fødselsdag
Mange venlige hilsner Christine Bezemer

K-holdstest den 20. april.
Lørdag den 20. april blev der afholdt k-holdstest. Denne gang måtte testen afholdes på
bønneløkke, da motocross klubben havde stævne. Normalt bliver testen afholdt på pladsen
overfor klubhuset, men det kunne ikke lade sig gøre denne gang pga. for meget larm. De tre
hold startede på forskelligt tidspunkt (kl. 9 – 10 og 11), så der ikke skulle være for meget
ventetid, og dommerne var Brian, Merete og Lis - stor tak til dem. Denne gang var der
arrangeret, at når hele holdet var færdig med testen, så samles de ved klubhuset, hvor
resultaterne blev råbt op og derefter var der te, kaffe og kage på terrassen. Vejret var i top
og resultaterne var rigtig flotte. Der var flere af deltagerne denne gang, som fik max. point
(100 ud af 100)
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Etiske retningslinjer.
Hovedbestyrelsen i DcH
har vedtaget følgende
Etiske retningslinjer, som
er beskrevet i orientering
nr. 16 Marts 2013.

Nyt fra konkurrencer.
Jette Børgesen deltog den 4. maj i konkurrence i Lindholm og opnåede sammen med sin hund Bastian en flot 2.
plads med 181,30 point af 200 mulige. Igen den 25. maj var Jette i konkurrence, denne gang i Brønderslev, og denne
gang opnåede makkerparret en 5. plads med 162,75 point. I samme konkurrence deltog også Ulrik Hosbond og hans
hund Buddy, og de kunne med 167,4 point placere sig som nr. 4 i dagens konkurrence. Flotte resultater af både Jette
og Ulrik.
Opfordring.
Har du lyst til at komme ud som tilskuer til nogle af de konkurrencer, klubbens hundeførere deltager i, er der
konkurrence følgende steder inden sommerferien:
8. juni DcH Kongerslev, J.F. La Cours vej, 9293 Kongerslev
konkurrence i C-klassen
8. juni DcH Aalborg, Voerbjergvej 101A, 9400 Nørresundby
konkurrence i Rally
6. juli DcH Sæby, Solsbækvej 271, 9300 Sæby
Konkurrence i C-B-A-klasserne
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Camping og konkurrence..
Flere af klubbens hundeførere har tilmeldt sig
sommerkonkurrencen i Sæby den 6. juli. I forbindelse med
sommerkonkurrencen har vi i DcH Vesthimmerland tradition for at
campere på Hedebo Camping i Sæby fra fredag til søndag.
Udover at deltage i konkurrence eller være tilskuer på dagen, har
vi en masse hyggeligt samvær, bl.a. griller vi sammen lørdag
aften, og vi spiller kongespil mod DcH Thisted – selvfølgelig
spilles der om både pokal og ære. Der er ophængt en
tilmeldingsliste til camping på opslagstavlen i klubhuset – og husk
man kan godt være med selvom man ikke stiller op i
konkurrencen, og man må også gerne være med til samværet
lørdag aften selvom man ikke camperer.

Skovflåten.

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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