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Nyhedsbrev Okt. 2014.
Danmarksmester.
Den 21. september fik DcH Vesthimmerland en Danmarksmester i A-klassen. Martin Abildgaard og hans schæfer Tiki
vandt A-klassen med 283,6 point. Det var en fornøjelse at se Martin øverst på skamlen, og klubben er umådelig stolt
af resultatet, og vi ved at Martin også er stolt 
Martin blev fejret i klubben lørdag den 27. september med lidt boblevand og kransekage, og en del var mødt op for at
lykønske vores Danmarksmester. Bestyrelsen havde pyntet flot med flag i klubhuset og på terrassen. Det blev et par
meget hyggelige timer.
Endnu engang tillykke til Martin, og ikke at forglemme Dorthe Madsen og Frida, som fik en flot 7. plads til
danmarksmesterskaberne.

Tillykke
med
Danmarks
mesterskabet
i A klassen.

Se flere billeder på vores hjemmeside.:
www.dch-vesthimmerland.dk
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DM 2014
20. og 21. september afholdt Dronninglund DcH danmarksmesterskaberne i alle DcH ´s
discipliner. Fra egen klub havde vi 2 deltagere i A-klassen: Dorthe Møller Madsen med Fie og
Martin Abildgaard med Tiki. Desuden deltog 2 af vores dommere – Birgit og Kim Fauerskov,
der begge dømte øvelser i A-klassen.
For at et sådan kæmpe arrangement skal kunne fuldføres, kræver det MANGE frivillige
hænder. Flere fra vores klub deltog derfor som hjælpere – dog også familiemedlemmer var kørt
til Dronninglund for at give en hjælpende hånd.
Allerede fra dagens start lørdag lovede vejrguderne perfekt vejr for alle. Ved indmarch lørdag
havde Jens Værum Provst fået den ære at bære klubbens fane. Og vores kredsformand – og
medlem i klubben Dorthe Ellegaard bar kreds 1´s fane.
Efter alle faner og hundefører var kommet ind på sportspladsen bag Dronninglund skole og gymnasium blev der
afholdt en del taler af bl.a. borgmesteren, Dronninglunds formand m.fl.
Det var et fantastisk syn med alle de vajende faner. Ved frokost tid startede konkurrencerne.
Flere fra vores klub havde taget turen til Dronninglund for at opleve danmarksmesterskaberne og ikke mindst følge
vores 2 hundefører. Alle lydigheds øvelserne i de forskellige discipliner, forgik på sportspladser i gå afstand – dermed
meget publikumsvenligt.
Nogle af os splittede os op i 2 grupper for at kunne følge både Dorthe og Martin. Dorthes konkurrencedag startede
ude i en skov med felt, halsgivning og eftersøgning, hvor Kim Fauerskov var en af dommerne. Martin skulle starte
lydighed på pladsen – Birgit Fauerskov stod der klar som dommer. Martin afsluttede lørdagen med spor. Ove Jensen
og undertegnede nåede netop ud til arealet kort før Martin satte sporselen på Tiki.
På pladsen var der mulighed for at købe så at sige ALT til hund og hundefører, idet mange firmaer havde opstillet
salgsboder. Dronninglund havde opsat et kæmpe telt til salg af forplejning samt en tombola med mange flotte
gevinster.
En af de større publikumsvenlige attraktioner er afviklingen af agility. Det er en kæmpe ”fest” på deres plads. Telte var
opstillet rundt om banen til hundeførerne. Dicoteks musik drønede ud af højtalerne mellem hvert løb. Der bliver
klappet og hujet i en mas. Undertegnede så en del løb med de små racer. Det er ren ”turbo-katte”, som deltog! 
Hundene løb så stærkt, at de var svære at nå at få foto af.
Jet var også oppe og se den nyeste disciplin inden for DcH – Rally dressur. Det forløb noget mere roligt af afdæmpet.
IPO – både deres stuedressur og forsvarsarbejde skulle som traditionen tro også opleves. Disse øvelser var henlagt
til søndag, da alle IPO deltagere gik spor lørdag.
Lørdagens konkurrencer sluttede omkring kl. 17/17.30 med nogle tilfredse miner  og andre steder knap så tilfredse

Søndag formiddag startede Martin ude i skoven og Dorthe til stuedressur. Igen var flere klubmedlemmer fra
Vesthimmerland troppet op for at støtte op omkring de to deltagere. Alle konkurrencer blev afsluttet omkring kl. 14.
Martin havde begge dage opnået gode point. Derfor var det med bæveren, vi måtte vente med at høre resultatet.
Afslutningsindmarchen startede ca. kl 15. Vores formand Birgit Fauerskov bar fanen ind denne gang. Alle faner
fulgtes ad ind på pladsen søndag, hvor fanerne gik foran hver kreds om lørdagen.
Hundeførerne gik ind på pladsen klassevis og i start nr. orden.
C-klasen var første klasse til at gå op til landsformanden og få overrakt resultater. Hundefører, som skulle have pokal,
skulle træde til side bag podierne.
Da A-klassen gjorde sig klar og start nr. 3- Martin Abildgaard blev trukket til side, gik der et sus gennem de
Vesthimmerlandske tilskuere. Spændingen blev endnu mere hot, da Martin hverken skulle på podiet til 3. og 2.
Pladsen. HAN OG TIKI BLEV DAGENS VINDERE I A-KLASSEN. Det er mange år siden Vesthimmerland har haft en
DM-vinder. Dorthe Møller Madsen klarede sig også flot med en 7. plads.
Ud over at Martin modtog nogle store flotte pokaler (en til evig eje samt en vandrepokal), vandt han også en af
hovedgevinsterne i tombolaen- et flot alu-transportbur samt et gavekort på kr. 250,- til køb af dyreartikler.
Endnu en gang mange gange mere tillykke til Dorthe og Martin for Jeres præstationer ved dette års DM .
Vi ved alle sammen, at en udtagelse til DM ikke er kommet ved at gå og hygge sig med sin hund en times tid om
ugen. I har trænet og trænet, som nu har lønnet sig. Dorthe har i den grad haft travlt sammen med Frida. Idet Frida
var skadet den første halve del af dette års konkurrence sæson.
Tak til alle Jer klubkammerater som var med til DM. Vi havde nogle hyggelige timer sammen 
Hilsen
Lene Krogholm
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Arrangement for frivillige
For at vise vores påskønnelse af de frivilliges indsats i DcH
Vesthimmerland gives der hvert år en gave eller en oplevelse til
de frivillige. I år er ingen undtagelse, og den 6. oktober mødes vi i
Bowlingcentret i Aars til bowling og spisning. Bestyrelsen glæder
sig til arrangementet, og til at se alle dem der har tilmeldt sig.

Ny kode til alarmen.
Der er nu ændret kode til alarmen. Er der nogen af jer, der har nøgler, som endnu ikke har fået koden,
så henvend jer til én i bestyrelsen. Er der nogen af jer, der har en nøgle, som I mener ikke længere at
have brug for, bedes denne afleveret kassereren eller en anden i bestyrelsen.

Agility
Så lykkedes det 
Agilityafdelingen har nu fået deres container, så der nu bliver gode
opbevaringsmuligheder til en stor del af deres materiel.
Og ikke nok med det, Jyske Sparekasse har bevilget et beløb til agilityudstyr, så lige nu ledes der efter en ny vippe og en slalom. Begge dele
har været ønsket længe. Den gamle vippe er blevet skæv, da nogle har
fundet det sjovt at køre op på den med bil eller crosser. Den gamle
slalom lever ikke længere op til kravene.
Det bliver godt med nyt udstyr 

Varmestyring af varmepumpen.
Der er som de fleste ved monteret et sms modul på varmepumpen, som
gør at der kan ændres på temperatur / tændes hjemmefra, så der er varmt når
man kommer ud i klubben.
Det er 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.
På normalt klubdage om lørdagen vil varmen blive tændt, Hvis det er glemt så
giv lige et ring/sms så bliver den tændt.

Tak for opmærksomheden.
Mange tusind tak for tanken/opmærksomheden til vores datter Dicte fødsel. Lene fik købt nogle fine gaver.
De varmeste hilsner fra Helle og Henning.
DM set fra en anden vinkel.
Jeg er blevet gjort opmærksom på et lidt ”skævt” indlæg på en blog fra en der har været forbi DcH DM, som jeg
syntes i skal læse ved lejlighed. Indlægget er postet d. 29/9 og hedder ”Dage med hotdog”
Det kan da godt bringe det humoristiske frem når man ser vores DcH DM med lidt andre briller J
http://frodemuldkjaer.blogspot.dk/
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Skippers mindepokal.
Igen i år skal vi til vinterfesten have uddelt Skippers
Mindepokal. Pokalen tildeles et medlem af klubben, som
træner sin hund på en god måde, som er en god kammerat,
og som gør et stort arbejde i klubben.
Alle kan indstille en kandidat til at modtage pokalen.
Skriftlig indstilling, med begrundelse, skal sendes til
formand@dch-vesthimmerland.dk senest d. 15. oktober.
Se også opslag i klubhuset.

Lokal konkurrence og Vinterfest.
Den 25. oktober afholdes årets lokalkonkurrence, og
konkurrenceudvalget er i fuld gang med planlægningen.
Der er deltagelse fra lydighedsklasserne NyC, C, B og A, samt
fra Rally og Agility.
Om aftenen holdes der traditionen tro vinterfest, hvor vinderne af
dagens konkurrence afsløres. Festen afholdes i klubhuset eller i
Jagtforeningens hus alt efter antal.
Arrangementsudvalget håber på stor deltagelse, og de forventer
en fest på niveau med festen sidste år.
God musik og feststemte hundefolk, samt billige drikkevarer.
Det var en ”knaldhamrende god fest” sidste år.
Så der skal her opfordres til at tilmelde sig festen på opslaget i
klubhuset. – husk også påhæng. 
Der må også gerne reklameres rundt på holdene for festen, så vi
får så mange med som mulig.

Vintertræningstider..
Vintertræningstider og hvor de enkelte hold skal træne kan se på
hjemmesiden og på opslag i klubben.

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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