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Indbrud.
Vi har de seneste snart 7 år glædet os over, at vi ikke har haft indbrud siden vi fik installeret
alarm i klubhuset. Men natten til søndag den 9. februar havde vi desværre indbrud. En af
de tiloversblevne sten fra terrassen blev smidt igennem det ene vindue i baglokalet, og så
var der fri adgang for tyven. Der blev stjålet 2 pengekasser, en brandslukker samt enkelte
sodavand / øl.
Da vi (Kim og Birgit) ankom til klubhuset stod fordøren, køleskabet og fryseren åben.
Heldigvis var kun det ene vindue ødelagt.
Politiet var ude at kigge, og kom med nogle råd til os om, hvordan vi kunne sikre os yderligere.
Kursus.
Lørdag den 22. februar var der kursus for A-konkurrence hundeførerne. Michael Dybro fra Hjørring
var instruktør, og dagens kursus koncentrerede sig om Eftersøgning. Dagen gik godt, og såvel
hundeførere som træner fik noget at arbejde videre med.
Michael Dybro kommer forbi igen den 15. marts for endnu et kursus for A-konkurrence
hundeførerne.

Dommerefteruddannelse.
Hvert år deltager kredsens dommere i dommerefteruddannelse, så søndag den 23. februar var
halvdelen af kredsens dommere mødt op hos DcH Vesthimmerland. Formålet med den løbende
efteruddannelse er at sikre, at dommerne får det bedst mulige grundlag til at dømme så ensartet
som muligt.
Konkurrence.
Konkurrenceudvalget har i februar afholdt første møde vedr. planlægning af kredskonkurrencen den 5. april. Der skal
findes hjælpere til de mange opgaver, der skal laves aftaler med lodsejerne om jord til spor, eftersøgning og frit søg.
Al lydighed bliver afviklet på vore egne arealer. I år er det planen, at det hele finder sted på egen adresse, altså uden
at låne jagtforeningens klubhus.
Klubben har indkøbt et stort telt, så det skulle være muligt at være i det samt klubhuset. Det vil helt sikkert også give
noget mere samling på såvel hjælpere som hundeførere og tilskuere.
Inden egen konkurrence i april afholder DcH Nibe kredskonkurrence den 22. marts – her vil C, B og A hundeførere
deltage. Tilskuere er også velkomne. ( Husk der er ingen træning d. 5 April. )
Landsmøde.
Gert og Birgit tager til landsmøde i Fredericia den 15. marts. På dette møde skal der bl.a. stemmes om, hvorvidt alle
DcH klubber fremover skal benytte et og samme regnskabs system Winkas. Såfremt der bliver flertal for dette
regnskabs system vil det betyde en kontingentstigning på min. 40 kr. pr. medlem.
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