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Nyhedsbrev Oktober. 2015.
Lokalkonkurrence og Vinterfest 2015 –
alle er velkomne
Efter to møder i konkurrenceudvalget er
planlægningen af lokalkonkurrencen nu i
den fase, hvor vi afventer en masse
tilmeldinger fra jer hundeførere.
Tilmeldingslisten hænger på tavlen i
klubhuset, og man kan også melde sig til
ved at sende en mail til
formand@dch-vesthimmerland.dk
Tilmeldingsfristen er den 10. oktober.

Så skynd jer at melde jer til
Vinterfesten om aftenen er festen man bare
må være med til.
Se opslag her i nyhedsbrevet, samt på
opslagstavlen i klubhuset.

Danmarksmesterskab
I weekenden 26-27. september afholdt DcH Ribe og DcH Toftlund i
samarbejde Danmarksmesterskab i DcH-programmet, Agility, Rally, IPO og
SPH.
DcH Vesthimmerland havde deltagelse af én hundefører. Ove Jensen og
Niki havde med en del gode resultater i løbet af året kvalificeret sig til
deltagelse i A-klassen. Så Ove drog af sted sammen med sin kone og deres
hund. De klarede sig også rigtig godt, så godt at det blev til en 7. plads med
265,90 point. Kun nogle småting og en misset genstand i frit søg afholdt
Ove og Niki fra at blande sig i fordelingen af podie-pladserne. Men selvom
det ikke blev til en placering mellem de 3 bedste, er DcH Vesthimmerland
alligevel stolte af makkerparrets flotte præstation.

Tillykke til Ove og Niki med 7. pladsen til DM
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Velkommen til de nye kursister
Lørdag den 12. september var der opstart for de nye kursister. Vi håber, at I har fundet jer godt til rette i vores
lokalforening og at I er kommet godt i gang med træningen. I er meget velkomne i klubben til en kop kaffe og en snak
med jeres holdkammerater eller andre medlemmer af klubben.
Klubbens medlemmer vil helt sikkert tage godt imod jer.
Frivillig Marked i Dronning Ingrid Hallerne i Farsø
Søndag den 4. oktober deltager DcH Vesthimmerland med en stand i Dronning
Ingrid Hallerne.
Standen bliver bemandet af Birgit Fauerskov (formand for DcH
Vesthimmerland) og Dorthe Ellegaard (kredsformand kreds 1).
Det er første gang vi deltager i et sådan arrangement, og vi er spændt på hvad
det er for noget.
På vores stand vil vi fortælle om hvad DcH står for, hvad vi tilbyder, ligesom vi
også vil informere om
DcH’ s eftersøgningstjeneste.
Arrangement for trænere og udvalgsmedlemmer
DcH Vesthimmerland sætter stor pris på det arbejde trænere og udvalgsmedlemmer gør, og én af måderne at takke
dem på er hvert år at give dem en gave eller en oplevelse.
I år har bestyrelsen inviteret alle trænere og udvalgsmedlemmer på en bid mad på Alanya og en tur i biografen den
21. oktober. Bestyrelsen håber på stor deltagelse.

Husk tilmelding senest 10. oktober på formand@dch-vesthimmerland.dk eller tlf. 40 75 73 28

Velkommen i klubhuset
Den kolde tid er på vej ind over Danmark, og når vi er ude at
træne med vores hund bliver vi ofte både kolde og våde.
Husk så, at der er dejligt varmt i klubhuset, og det er rigtig
hyggeligt at få en sludder med hinanden over en kop varm
kaffe eller te

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, men her i overgangs
perioden til efterår er det efter behov. Hvis det er glemt så og der er for koldt så
giv lige et ring/sms til Gert så bliver den tændt.
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Nye stole i ”mødelokalet” – de gamle stole sælges til højeste bud
Det har længe været et ønske at få nye stole i ”mødelokalet”, da de gamle orange stole
fylder for meget og er for tunge at flytte med, når der f.eks. skal gøres rent.
Via fondsøgning har vi af Den jyske Sparekasse fået bevilget 3.000,- kr. til nye stole.
Der er hjemkøbt 8 nye stole.
Derfor har vi nu 10 orange Duba-stole (dansk design) i overskud.
De er ret velholdte – kun lidt patina på understellet. De 10 stole er nu til salg og går for
højeste bud, enten samlet eller i sæt af 2.
Har du et bud på stolene, så skriv til formand@dch-vesthimmerland.dk

Træningstider efterår 2015.

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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