Danmarks civile Hundeførerforening - DcH Vesthimmerland

Nyhedsbrev Mar. 2013.
Maddag i klubhuset.
HUSK - - - - Der kan købes suppe i klubhuset lørdag den 9. marts.

Jubilæum.
Den 9. februar fejrede vi 2 jubilæer.
Bente Falden Christensen 25 år og Inger Christensen 40 år.
Der var fulgt hus i klubhuset til en hyggelig dag i samvær med de to jubilarer, tidligere
medlemmer, som var inviteret i dagens anledning, samt en del af klubbens medlemmer. Det er
bestyrelsen opfattelse, at såvel Bente som Inger havde en god dag. Endnu engang tillykke til
begge jubilarer.

75 Års fødselsdag ( Tak ).
Tusind tak for hilsenen og gaven i anledning af min 75 års fødselsdag.
Det var en kæmpeoverraskelse.
Med venlig hilsen
Esther

Nyt fra Trænerudvalget / Arrangementsudvalget.
Trænerudvalget har inviteret til trænermøde i klubhuset den 19. marts. Herfra skal lyde en opfordring til alle jer
trænere om at møde op.
Trænerudvalget er i fuld gang med at planlægge sommertræningen, og sæt
allerede nu kryds i kalenderen - Torsdag den 11. april der er der Fidus-aften, en
aften der markerer overgang fra lørdags træning til aften træning.
Kom og vær med - det er ALTID hyggeligt, for arrangementsudvalget plejer at være
kreative med idéer til de aktiviteter vi skal ud i.
Hold øje med opslag vedr. arrangementet senere.
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Kredsgeneralforsamling.
Den 19. februar afvikledes kredsgeneralforsamlingen.
Kredsformanden Dorthe Ellegaard, som jo er medlem i DcH Vesthimmerland, blev genvalgt
for en 2-årig periode.
Tillykke til Dorthe.

Landsmøde.
Lørdag den 16. marts deltager Tonny Johannsen og Birgit Fauerskov i landsmødet i Fredericia. Nogle af de mere
spændende punkter er HB's fremlæggelse af forslag til DcH's målsætning, forslag om evt. rullende kontingent samt
valg af landsformand.
Konkurrence.
Lørdag den 23. marts afholder klubben landsdækkende konkurrence i B og A-klassen. Træning vil derfor være aflyst,
bortset fra kursusholdene, som kan træne på de nederste arealer (Bach 1 og Bach 2). Konkurrenceudvalget opfordrer
medlemmerne til at komme og kigge med. Konkurrenceafviklingen finder sted i tidsrummet kl. 8.00 - ca. 15.00.
Eftersøgnings tjenesten.
Efter en formiddag med Børge og Gabi, vil jeg lige komme med min oplevelse af DCH's eftersøgningstjeneste.
Tirsdag 27/2 til træningsaften med Rold Skov MTB, er jeg så uheldig at min cykeltaske er gået i stykker og min
bilnøgle er faldet ud. Jeg har en idé om hvor den kan være tabt, og vi cykler i samlet flok tilbage ad ruten den i håbet
om at finde den, uden held.
Dagen efter kontakter jeg DcH's eftersøgningstjeneste, og kommer i kontakt med Børge. Vi kører sammen ud til
skoven, og efter en halv times gåtur langs sporet roder Gabi intenst med snuden i skovbunden og kommer tilbage
med 1 stk. bilnøgle i munden.
Jeg vil gerne sige endnu engang tusind tak til Børge og Gabi, for en imponerende indsats, samt en stor tak for det
arbejde og den service DcH stiller til rådighed for os uheldige.
Med venlig hilsen
Janus Strøh
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Lidt fra træningssituationer.

Anne K Jensen og Carla træner startport til A-spor med hjælp af træner Kim Fauerskov.

Martin Abildgaard og Tiki træner eftersøgning i Vesterris Skov

SMS Modul på varmepumpen.
Der er nu monteret et sms modul på varmepumpen, som gør at der kan ændres
på temperaturen hjemmefra, så der er varmt når man kommer ud i klubben.
Det er ind til videre Gert der styrer sms afsendelsen til varmepumpen. Så hvis i
skal have et møde i klubben eller andet arrangement så send en sms til Gert i
god tid før på tlf. 25672112, så starter han varmen hjemmefra.

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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