Danmarks civile Hundeførerforening - DcH Vesthimmerland

Nyhedsbrev Okt. 2016.
Lokalkonkurrence.
Årets lokalkonkurrence løber snart af stablen – denne gang lidt tidligere end sædvanligt nemlig den 15. oktober. og
dog, så starter den allerede i næste weekend. På grund af forskellige forhold afvikles lokalkonkurrencen over flere
dage, men den formelle dag er stadig 15. oktober, hvor både C, B, A og E-klasserne konkurrerer på arealerne om
formiddagen. Konkurrencen starter med fælles morgenmad kl. 8.00 og forventes afsluttet med fælles middagsmad kl.
12-13.00. Alle er velkomne til at kigge ud.
Som nævnt ovenfor afvikles konkurrencen over flere dage, således
Lørdag 8. oktober:
Søndag 9. oktober:
Fredag 14. oktober:
Lørdag 15. oktober:

Agility afvikles (for mere information kontakt Jan Hansen)
A-klassen afvikler Eftersøgning, spor og frit søg i tidsrummet 10.00-13.45
Eftersøgning og Frit søg i Oustrup-plantagen og sporene på Roldvej
E-klassen afvikler lydighed og frit søg i tidsrummet 14.00 – 15.35
Lydighed på arealet foran klubhuset og frit søg i Oustrup-plantagen.
I tidsrummet 9.00 – 12.40
C-klassen afvikler alle øvelser
B-klassen afvikler alle øvelser
A-klassen afvikler lydighed
E-klassen afvikler eftersøgning og spor

Deltagere i lokal konkurrencen må meget gerne medbringe 125,- Kr. aftalte,
da vi ellers kan få udfordringer med byttepenge
Kursushold
Årets sidste kursushold er startet op, og vi håber I har fået en god start i DcH Vesthimmerland. Husk, at I altid er
velkomne i klubhuset før eller efter træning. Her vil der være mulighed for en hundesnak med såvel gamle som nye
medlemmer, og der er næsten altid kaffe på kanden – ellers er man velkommen til at sætte en kande over.

Køkkenet
Der vil hver lørdag omkring middagstid være mulighed for at købe en bid mad i
klubhuset. Annika sørger for maden, som f.eks. kan være en tallerkenfuld suppe,
pølser eller noget brød.
Bestyrelsen opfordrer til at man bakker op om Annikas indsats med at sørge for
noget spiseligt til os før eller efter vores træning. Annika bliver rigtig glad, hvis vi
kommer ind og køber lidt mad.
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Arbejdet med en strategi
Som mange af vore medlemmer er klar over har bestyrelsen over lang tid arbejdet med at udarbejde en strategi for
klubben. Hovederne har været lagt i blød, og mange tanker er blevet vendt og drejet. Trænerudvalget, som har
fingeren med på pulsen har også været med og gjort en stor indsats.
Men for at kunne samle alle disse tanker i en strategi for klubben, har bestyrelsen været rundt på de fleste hold for at
fremlægge resultatet af dette store arbejde. På rundturen bad vi om tilbagemelding, for en strategi skal have grundlag
i medlemmernes ønsker og behov. Vi blev godt modtaget på vores tur rundt, men desværre har vi fået så få
tilbagemeldinger, at vi ikke har kunnet gå skridtet videre.
På tavlen i klubhuset hænger endnu en oversigt over alle de tanker bestyrelsen og trænerudvalget har nedfældet,
men selvom den har hængt der i flere måneder, har vi ikke fået flere tilbagemeldinger.
En strategi skal laves for medlemmernes og IKKE for bestyrelsens skyld. Bestyrelsen af den mening, at en endelig
strategi skal bære præg af, at det er klubbens og medlemmernes strategi, og derfor har bestyrelsen ikke set sig i
stand til at arbejde videre med og fremlægge en endelig strategi.

Fællestræning
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Træningstider efterår / vinter 2016 - 2017
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Husk tilmelding til Vinterfest.

Se opslag med
tilmelding i
klubhuset.

Info fra Trænerudvalget
Der har været afholdt trænermøde, hvor vintertræningsplanen blev fastlagt.
Det blev på trænermødet aftalt at opdele B- og A-holdet i to, således at de B- og A-hundeførere, der bl.a. har tid og
indsigt til at træne rigtig meget, er på et Turbo-hold med Knudsen som træner, og de resterende B- og A-hundeførere
er på et almindeligt Konkurrencehold.
Det har desværre indtil videre vist sig umuligt at finde en træner til B/A-konkurrenceholdet i vinter. Der er dog 2
trænere, som har tilkendegivet, at en/ begge muligvis kan tage holdet til foråret.
Løsningen i vinter er, at Kim F er tovholder på holdet, hvor hundeførerne så hjælper hinanden med træningen efter en
nærmere aftalt træningsplan.
Trænerudvalget har planlagt fællestræning den 19/11 med flere spændende poster.
Da vi denne gang har rigtig mange kursushunde og begrænset plads i klubhuset, har vi valgt at dele morgenkaffen i 2
hold.
Vi starter kl. 8 med morgenkaffe fra Fortsætterhold og opad. Kl. 9.00 er der så morgenkaffe for Kursusholdene.
Vi regner med at kursustrænerne på skift træner deres hold ca ½ time og at en træner pr hold følger deres hold rundt
til posterne.

Dyrlægearrangement for kursushunde:
For at få flere til at komme til dyrlægearrangementet, prøver vi denne gang en dyrlægedag, nemlig 29/10 kl. 10.00,
hvor der først er 1 times ”fælles” træning for kursusholdene med efterfølgende dyrlægeforedrag.

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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