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Nyhedsbrev November. 2013.
Lokalkonkurrence og vinterfest.
Årets lokalkonkurrence var i år, af forskellige omstændigheder delt over 2 dage. Således at vi allerede søndag d. 27.
oktober afholdt 1. heat af A- og E-klassens konkurrence. I regn og blæst afviklede vi spor og eftersøgning. Men som
traditionen med lokalkonkurrencen foreskriver, fik hundeførerne ikke nogle resultater den dag. De udleveres som altid
først til vinterfesten.
Lørdag 2. november afholdt vi den egentlige lokalkonkurrence og 2. heat for A- og E-klassen. I år havde vi deltagelse
i Rally, Ny-C, C, B, A og E-klassen. Enkelte hundeførere deltog i 2 klasser, hvilket er en udfordring for såvel
konkurrenceledelsen som de berørte hundeførere, men det er en lokal-konkurrence og så er der lidt større fleksibilitet.
Det blev en rigtig god dag med noget fantastisk hundearbejde og intern konkurrence. Til den efterfølgende fest om
aftenen var der tilmeldt ca. 40 deltager, og det blev en festlig og fornøjelig aften med højt humør god musik – ja nogle
mente endda at de blev ”smidt” ud kl. 02.30. Så det må siges at være en succes. Optakten til aftenen var fyldt med
spænding af mange ind til resultaterne blev offentliggjort. Det viste sig også at de lå utrolig tæt flere steder.
Resultater kan ses på vores hjemmeside hvor der også er billede af vinderne.

Skippers Mindepokal.
Denne pokal er til minde om en hundefører samt hund fra DcH Vesthimmerland, og gives hvert år som
hædersbevisning til en fra klubben der gør/har gjort et godt stykke arbejde for klubben det forgangne
år. Det foregår efter indstilling fra medlemmerne, hvorefter bestyrelsen vurderer.
Overrækkelsen finder sted samme dag som lokalkonkurrencen.
Kriterierne for at komme i betragtning er som følger:
"Skippers mindepokal"
Tildeles hvert år til en person i klubben som
opfylder følgende krav:
Er en god kammerat
Træner sin hund på en god måde
Er vellidt og velanset i klubben
Gør et godt stykke arbejde i klubben
Står som et godt eksempel for DcH Vesthimmerland.

Pokalen blev i år tildelt Helle Kristoffersen
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Bryllup og Barnedåb
Lørdag den 19. oktober blev Jonna og Ulrik Hosbond gift i Aars Kirke.
Traditionelt arrangerer vi altid hunde-espalier til bryllupper, og denne gang var
ingen undtagelse. Hele 14 hundeførere med hunde havde taget opstilling foran
Aars Kirke, og det var et rørt brudepar der kom frem i kirkedøren til 14 gøende
hunde. Samme dag blev deres datter Olivia døbt.
Tillykke til alle tre fra os alle sammen.

Tjen penge til DcH Vesthimmerland. ( Kimbrerskuet 2013 )
Den 4. og 5. oktober var vi en lille flok samlet for at sælge billetter til årets kimbrerskue. Vi havde samme opgave
sidste år. Opgaven gav en indtjening til klubkassen på kr. 5.775,00.
Tusind tak til jer der hjalp.

25 Års jubilæum.

Lørdag den 26. oktober fejrede vi i klubhuset Finn
Andersens 25 års jubilæum i DcH Vesthimmerland.
Der var fuldt hus i klubhuset, hvor klubben var vært
ved en bid brød og et glas. Både nuværende og
tidligere medlemmer havde fundet vej til klubhuset,
og der var et par taler om og til Finn, som vist nok
blev lidt rørt over ordene.
Tillykke til Finn fra os alle sammen.

Generalforsamling 2013
Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 10. december – det er
datoen for årets Generalforsamling – og det er her du kan gøre
din indflydelse gældende ved at møde op.

Kursus i klubhuset.
Der afholdes grundtræneruddannelse i klubhuset lørdag den 23. november. Det vil sige, at der er
begrænset adgang til klubhuset. Der vil naturligvis være mulighed for at nyde en kop kaffe mv. på
den overdækkede terrasse.
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Udlevering af regnsæt..
Lørdag den 2. november kl. 13.30 var der udlevering af årets gave til klubbens trænere og udvalgsmedlemmer.
Der blev taget et billede, som efterfølgende sendes til de virksomheder, der har hjulpet med finansieringen af gaven
via deres sponsorat.
Det var ca. halvdelen af modtagerne der havde mulighed for at komme den dag og resten, bedes kontakte Birgit på
formand@dch-vesthimmerland.dk for en aftale om udlevering på et andet tidspunkt.
DcH Vesthimmerland siger tusind tak til vores sponsorer.

Varmepumpe i klubhuset.

Nu kan trænere m.m. igen få Gert til at tænde for varmen i klubhuset.
Gerts mobil nr. er 25 67 21 12

DcH Vesthimmerland, Plantagevej 8a, 9600 Aars.

Nyhedsbrev redaktør: Gert R. Kristensen, e-mail. nyhedsbrev@dch-vesthimmerland.dk

Danmarks civile Hundeførerforening - DcH Vesthimmerland

Fordrag om Nytårsangst.
Vi mennesker forbinder normalt fyrværkeri med fest og glæde.
Men helt anderledes kan det være for vores firbenede venner.
De voldsomme lyde og lysglimt gør, at nogle hunde og katte
bliver meget bange, eller ligefrem skrækslagne når der affyres
fyrværkeri.
Heldigvis er der flere muligheder for at forebygge og behandle
denne angst.
Veterinærsygeplejerskerne Line Thomsen og Helene Jensen
holder igen i år et foredrag, hvor vi vil forelægge de forskellige muligheder der er for forebyggelse og behandling af
nytårsangst.

Torsdag d. 21. november kl. 19.00
Tilmelding på tlf. 98181911 eller

helene@aalborgdyrehospital.dk

Foredraget foregår på Aalborg Dyrehospital, og vi giver selvfølgelig også en rundvisning.
Vi serverer kaffe, the og kage.

Kredskonkurrence kalender 2014.
Her kan ses kreds konkurrence kalenderen for 2014,
bemærk at de fleste er landsdækkende hvilket de ikke
plejer at være.
Kalenderen kan også ses på hjemmesiden
DcH Vesthimmerland.

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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