Danmarks civile Hundeførerforening - DcH Vesthimmerland

Nyhedsbrev Maj. 2013.
Fidus-aften.
I år havde arrangements-udvalget lavet en fidus-aften med nye
tiltag, og der var en del der trods det kolde vejr havde valgt at
deltage i arrangementet. Opdelt i hold gik vi fra opgave til opgave
på arealet foran klubhuset. Der var en opgave med ”rally”, en med
et søg, lineføring eller fri ved fod mellem pølsesnore, flytning af
smarties med sugerør og væltning af flasker.
Herefter var klubben vært med kaffe/te, saftevand og kage.
Som noget nyt have udvalget inviteret en politibetjent, som fortalte
om arbejdet med en politihund. Der var en meget stor interesse
og spørgelyst…

Nyt fra konkurrencer.
Den 6. april deltog nogle af klubbens hundeførere i konkurrence i DcH
Hjørring, og på trods af svære sporforhold pga. den lange vinter kom
to af dem hjem med pokaler.
Ulrik Hosbond og hans hund Buddy fik en 2. plads i B-klassen med
169,4 point ud af 200.
I A-klassen opnåede Lene Krogholm og hendes hund Emmie en 3.
plads med 211,75 ud af 300 mulige.
Tillykke til begge.
Lene Krogholm

DcH Vesthimmerland, Plantagevej 8a, 9600 Aars.

Ulrik Hosbond
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Nyt fra konkurrencer.
Lørdag den 13. april afholdte DcH Vesthimmerland årets anden
konkurrence, denne gang for C- og E-klasserne. Vejret viste sig fra en
kold men pæn side.
I C-klassen debuterede to af vore egne hundeførere, og i E-klassen var
klubben repræsenteret af en enkelt hundefører. Desværre blev det ikke
podie-placeringer til DcH Vesthimmerland denne gang.
Igen vil vi gerne sige tusind tak til alle jer som hjalp
med at stable konkurrencen på benene og tak til alle
jer der hjalp på dagen som sporlæggere, figuranter,
klasseledere, hjælpere i køkkenet og beregnere –
I er alle guld værd for klubben.

Den 20. april var der deltagelse fra Vesthimmerland i konkurrencen i DcH Nibe. Denne
dag klarede Jette Børgesen og hendes hund Bastian sig godt. De kunne tage hjem
med en 3. plads i B-klassen med 174,8 point af 200 mulige.
Oprykninger indtil nu:
Både Ulrik Hosbond og Jette Børgesen har nu opnået de to
oprykninger der skal til, for at de fra næste år kan konkurrere i
A-klassen.
Godt gået begge to – og stort tillykke.

Kommende arrangementer.
Sommerafslutning bliver torsdag d. 27 juni.
Sommerafslutning bliver i år torsdag d. 27 juni så arrangements udvalget 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.

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.
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