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Nyhedsbrev Mar. 2015.
Dyrlægeaften
Hver gang vi starter kursushold op, tilbyder vi deltagelse i dyrlægeaften i klubhuset. Det var
naturligvis også tilfældet denne gang. Mandag den 2. februar kunne vore nyeste medlemmer møde
op til en aften med information ved Dyrlægerne Himmerland, ligesom der også var mulighed for at
stille spørgsmål.
Vi håber at I alle fik en masse brugbar information med derfra.
Fælles-træningen
Lørdag den 28. februar blev der afholdt fælles-træning. Endnu en gang havde træner udvalget skabt et arrangement
for klubbens medlemmer med kæmpe succes :)
78 medlemmer heriblandt de to nye kursushold, havde meldt sig til morgenmad, som var gratis. Enkelte havde også
medbragt familien  Folk snakkede og hyggede sig over morgenmaden.
Lisbeth Kristensen bød velkommen og gav en kort briefing, om dagens program og hvor øvelserne fandt sted.
Alt var i gå afstand fra klubhuset.
Ud over almen dressur med flere hjælpere stod både agility og rally dressur også klar til at guide ikke kyndige
hundefører rundt på banerne.
Køkkenet blev fra morgenstunden styret flot af Mie. Kaffe og kage stod klar i klubhuset hele formiddagen ;)
Det er en fornøjelse, når der er så stor tilslutning til et af klubbens arrangementer, og endda på tværs af de forskellige
discipliner og niveauer.
Næste fælles-træning er den 21. maj – denne gang en torsdag – så sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Trænerudvalget vil gøre en indsats for at planlægge endnu en god træning med hyggeligt samvær.
Tak for en dejlig dag ;)
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Klar-parat-start
Klar-parat-start er et kursuskoncept, som har været brugt i DcH de seneste år. Konceptet er et aftenkursus, hvor
hundeførere kan deltage og få lidt afklaring af, hvordan det er at gå til konkurrence med sin hund, ligesom
instruktøren også giver lidt gode og brugbare tips til deltagerne. Konceptet var i første omgang rettet med Chundeførere, men er senere blevet udvidet til at omfatte alle klasserne indenfor DcH-programmet, altså både C, B, A
og E-klasserne. Ydermere afholdes er agility og rally også blevet føjet til konceptet.
Den 19. februar var DcH Vesthimmerland vært ved et klar-parat-start for C, B, A og E. Der var deltagelse af 12
hundeførere fra DcH Thisted og DcH Hanherred. Instruktøren var Michael Dybro, som på en underholdende måde
kunne give deltagerne god information og gode råd.
Medlemsmøde
Med baggrund i det ekstra nyhedsbrev bestyrelsen udsendte i begyndelsen af februar, blev der efterfølgende inviteret
til medlemsmøde i klubhuset den 3. marts. Formålet med medlemsmødet var først og fremmest at få en god snak om
mulighederne for at få flere trænere samt nye medlemmer i trænerudvalget. Som oplyst i nyhedsbrevet fra den 2.
februar havde 3 af vore trænere meddelt deres stop som trænere, og 2 af dem også som udvalgsmedlemmer. Derfor
var der på mødet også mulighed for at stille spørgsmål til det.
Med Grethe Rasmussen som ordstyrer og til at holde styre på talerækken, blev mødet afholdt i en god tone, og det er
bestyrelsens håb, at deltagerne fik besvaret deres spørgsmål.
Én af deltagerne spurgte til slut, om der var nogen mulighed for at de tre medlemmer og bestyrelsen kunne mødes og
nå til en form for enighed, så de evt. kunne fortsætte som trænere. Parterne sagde ja til denne forespørgsel, og en
invitation til et møde er i støbeskeen.
Fidus-aften

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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