Danmarks civile Hundeførerforening - DcH Vesthimmerland

Nyhedsbrev Nov. 2014.
Kimbrerskuet 3-4. oktober.
Igen i år havde vi opgaven med billetsalg til Kimbrerskuet, og endnu engang var det ikke
vanskeligt at få vagtplanen til at gå op. Som altid hyggede vi os alle med opgaven, som gav
6.525 kr. til klubkassen. Der er en god sandsynlighed for, at vi også får opgaven næste år, og
vi takker naturligvis ja.
Tusind tak til jer der hjalp 
Arrangement for klubbens frivillige.
Bowlingcentret i Aars var denne gang rammen om klubbens arrangement for de frivillige.
En times bowling og lidt spisning bagefter. Selvom bøffen mildest talt var uspiselig, havde
vi alle en hyggelig aften. Desværre var kun ca. halvdelen af klubbens frivillige mødt op til
arrangementet. Bestyrelsen håber naturligvis på større deltagelse næste gang. Men til jer
alle; tak for den indsats i yder i klubben.
Jysk Mesterskab.
Lørdag den 11. oktober afholdte DcH Frederikshavn årets sidste
landsdækkende konkurrence i kreds 1. Og helt i tråd med sædvanen,
gjorde Martin Abildgaard det godt. Martin og Tiki fik en flot 2. plads med
267,15 poin til konkurrencen og samlet betød det, at makkerparret blev
kredsvindere 2014 i A-klassen. Dog måtte Martin denne gang overlade 1.
pladsen til en holdkammerat – Dorthe Madsen og Fridag løb nemlig med
det jyske mesterskab i A-klassen med 271,5 poin, altså en rigtig god dag
for DcH Vesthimmerland, som endnu engang ønsker Dorthe og Martin
tillykke med de flotte resultater.
Lokalkonkurrence
Efter en særdeles regnfuld uge kunne vi lørdag den 25. oktober afvikle årets lokalkonkurrence i et fint efterårsvejr.
Der blev konkurreret i Rally begynder, Rally åben, Agility lille, Agility mellem samt i lydighedsklasserne
NyC, C, B og A.
For første gang, så længe jeg kan huske, havde vi ingen deltagere i E-klassen, da vore E-hunde er gået på pension,
men da vi jo i 2014 har fået 2 oprykkere til E-klassen (Dorthe og Martin) forventer vi i 2015 at have fuld program igen.
Resultater:
Rally begynder

Annika Bjune og Bølle

88 point

Rally åben

Ditte B. Jensen og Balou

89 point

Agility lille

Mette Johannsen og Bravo

Agility mellem

Jan Hansen og Luva
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Ny C

Laila Pedersen og Fuji
Helle Kristoffersen og Mille

110 point
100 point

1. plads
2. plads

C-klassen

Laila Pedersen og Tilde

144,5 point

1. plads

B-klassen

Knud Erik Johannsen og Kato
Lene B. Nielsen og Mollie

180,6 point
162,6 point

1. plads
2. plads

A-klassen

Martin Abildgaard og Tiki
Ove Jensen og Nicki

270,25 point
260,6 point

1. plads
2. plads

Bedste skoledressur på tværs af klasserne

Laila Pedersen og Tilde
98,75%

Sum af 3 bedste kredsresultater C-klassen

Laila Pedersen og Tilde

Flest kredspoint på tværs af klasserne

Martin Abildgaard og Tiki

40 kredspoint

Tillykke til alle dagens vindere.
Samt tusind tak til alle hjælpere m.m.

Vinterfest
Traditionen tro blev resultaterne fra lokalkonkurrence hemmeligholdt til aftenens vinterfest.
Deltagerantallet røg i år op på 57 personer, og det er for mange i vore egne lokaler, så
derfor måtte vi låne jagtforeningens lokaler. Allerede fra start var der god stemning, og
efter den gode mad og afsløring af dagens vindere blev der festet igennem.
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Ud over afsløring af dagens vindere har det også altid været tradition at udpege årets modtager af Skippers
Mindepokal ved vinterfesten, og i år blev denne tradition udvidet til også at omfatte en vandrepokal for Årets
Slalomhund – en pokal indstiftet af nogle af hundeførerne fra agility.
Modtageren af Skippers Mindepokal 2014 blev Martin Abildgaard, for hvem 2014 har været
et fantastisk år – og man må sige, at han i år har været en særdeles god repræsentant for
klubben.

Modtageren af vandrepokalen Årets Slalomhund blev Uffe
Frederiksen, som til dagens konkurrence havde den hurtigste fejlfri tid.

Tillykke til Martin og Uffe.

Sæt kryds i kalenderen og meddelelser.
Lørdag den 13. december har vi traditionelt juleafslutning. Denne gang bliver det markeret lidt anderledes, da vi
denne dag fejrer Per Larsens 25 års jubilæum i klubben. Officielt starter fejringen kl. 13.00. Opslag kan findes i
klubben medio november, men sæt allerede nu kryds i kalenderen, så du kan være med til at fejre Per.
Sæt også kryds i kalenderen den 15. december, hvor klubben afholder generalforsamling. Det er her du som medlem
kan gøre din indflydelse gældende. Din mening er vigtig, så kom og vær med.
En lille påmindelse til rygere om at de skal åbne vinduer på terrassen, så vi ikke får røg i klubhuset og heller
ikke skal skære os vej gennem røgen når vi går ud og ind af klubhuset.

Billeder fra Lokalkonkurencen.
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"Smed-Ole fik overrakt en stor flot kurv af klubben som tak for hjælpen med flytning af
container på agility pladsen

Fondsmesse
Klubben er nu blevet beriget med meget mere viden vedr. fundraising, idet undertegnet har deltaget i fondsmesse i
Nykøbing Mors.
Arrangører var: 5 kommuner inkl. Vesthimmerlands kommune. Dagen igennem var der lagt op til samarbejde på
tværs af kommunegrænserne, hvad der ikke er så vigtigt for DcH pt. Dog er det fint at have den viden i tilfælde af, vi
skal have et arrangement sammen med en anden klub i Midt-og Vesthimmerland.
Inden for fondssøgning er der også en form for ”trend”. Tiderne er nu til at tænke ”grønt”, miljørigtigt samt børn og
unge politik. Endvidere er fondene også ramt af den økonomiske krise. Det kan være med til at gøre det lidt mere
vanskeligt for en lille klub som DcH-Vesthimmerland, at komme i betragtning til økonomiske midler. I 2014 har
klubben KUN modtaget økonomiske midler fra Den Jyske Sparekasse i Farsø. De øvrige fonde har givet afslag.
Dette har undret mig, men med den nye viden om fundraising, er det mere forståeligt.
Der afsættes årlig ca. 1 – 3% af virksomhedernes egenkapital til fondene. I Danmark er der endnu ikke lovkrav om en
bestem pct. sats.
I USA skal der afsættes årligt 5% til fonde eller anden form for velgørenhed.
Fremover skal vi have en eller anden form for egen finansiering på skrevet ansøgningerne, som bl.a. kan være frivillig
arbejdskraft, hvilket kan hjælpe med større støttemuligheder. Dog er egen økonomisk finansiering at foretrække.
Via DGI kan klubben modtage gratis konsulent bistand til fondsøgning. Dette vil jeg hurtigst muligt undersøge
nærmere. DGI Nordjyllands `s afdelingschef bor i Aars.
Endvidere er klubben via Vesthimmerlands kommune også medlem af UPFRONTNET/FORENING.dk, som har en
tilskudsdatabase og bl.a. et netværk, hvor vi kan få svar på spørgsmål. Allerede nu er et spørgsmål sendt rundt vedr.
viden om hvilke fonde, det giver støtte til redskaber og inventar.
Jeg erfarede også, flere fonde ikke længere giver økonomiske midler til ovenstående.
Nu er det ”op på hesten” og bruge den gratis hjælp, vi kan få
I HÅB OM MANGE FLERE FONDSMIDLER I 2015
Fundraiser
Lene Krogholm

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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