Danmarks civile Hundeførerforening - DcH Vesthimmerland

Nyhedsbrev September. 2013.
Konkurrence resultater.
På siden http://www.dchres.dch-dm.dk/Pages/Lydighed/Konkurrence.aspx
kan man se alle resultater fra konkurrencer indenfor DcH.
Den 17. august til konkurrence i Støvring fik Ulrik Hosbond og Laddie i B-klassen en
fin 3. plads med 175 point. Tillykke til Ulrik.
Rally-hundeførerne har også været i konkurrence – se andet indlæg i dette nyhedsbrev.
Konkurrencer i september + DcH`s DM.
1. september
7. september
8. september
28.september
21-22 september

DcH Han Herred, Skolevænget 3, 9690 Fjerritslev
DcH Dronninglund, Idræts allé 3, 9320 Hjallerup
DcH Brønderslev, Stadevej 11, 9700 Brønderslev
DcH Thisted, Smed Søesvej 2A, 7700 Thisted
DcH DM 2013
se mere på.

Konkurrence i Rally
Konkurrence i C, B, A, E klasserne
Konkurrence i Rally
Konkurrence i E-turnering
http://www.2013dch-dm.dk/

DcH Vesthimmerland håber på at få 2 Hundefører med i B Klassen og det er Ulrik Hosbond og Jette Børsen.
Vi ved det dog først med sikkerhed d. 8 september så det bliver spændende.
Udenfor kredsen, men med tilmelding fra DcH Vesthimmerland:
8. september

DcH Hadsten, Nattergalevej 1, 8370 Hadsten

Konkurrence i C, B, A, E klasserne

25 Års jubilæum.
Finn Andersen har i år 25 års jubilæum hos DcH Vesthimmerland, og det markerer klubben med et
arrangement i klubhuset lørdag den 26. oktober. Der ophænges nærmere præciseret invitation i
klubhuset snarest.
Kursushold
11. september er der info-aften for årets sidste kursushold, og de starter træningen den 14. september.
Kom en tur i klubben og mød de mange hvalpe og ung hunde, der kommer til deres første træning.

Overgang til vintertræning.
Overgang til vintertræning/lørdagstræning sker ved DcH`s DM, så derfor er første lørdagstræning lørdag d. 21 sep.
Der kommer nærmere opslag vedr. træningstider m.m. fra trænerudvalget, det bliver sat op inden første
lørdagstræning.
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Lokalkonkurrence og vinterfest.
Vinterfesten er fastlagt til lørdag den 2. november, og arrangementsudvalget og bestyrelsen håber på stor tilslutning
til festen. Det er festen, hvor spændingen udløses og vi får at vide, hvordan alle har klaret sig til dagens
lokalkonkurrence. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Da der vil være en del hundeførere der deltager i årets lokalkonkurrence, har det været en udfordring at få tingene til
at gå op i en højere enhed. Derfor har konkurrenceudvalget valgt, at dele konkurrencen over 2 dage. Det betyder, A
og E klasserne skal igennem Spor og Eftersøgning søndag den 27. oktober, mens de øvrige øvelser i disse klasser
afvikles lørdag den 2. november, sammen med alle øvrige deltagere i lokal-konkurrencen.

Tjen penge til DcH Vesthimmerland..
Fredag d. 4 oktober og lørdag d. 5
oktober skal vi stå for billetsalget til
Kimbrer skuet og har næsten alle
vagter besat, vi mangler dog 2
vagter – så kom frem og hjælp os
med at besætte dem.
Det er fredag fra kl. 13.00 til 17.00
og lørdag fra kl. 12.30 til 16.30
Det var en rigtig hyggelig tørn sidste
år. 
Hvis i har lyst til at hjælpe os så
kontakt
Formand Birgit Fauerskov på tlf.
98658273 eller mobil 40757328

Husk at handle i Super Brugsen
og støt DcH Vesthimmerland.
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Nyt fra Rally.
Søndag d. 25-8 2013 drog et lille mini hold af Rally fører ud af kredsen til konkurrence i DcH-Skive. 2½ hundeføre dog
skulle vi have været flere af sted, men ikke mindst vores lille gø maskine(Charlie) måtte blive hjemme, da han har fået
fjernet en svulst på halsen. Den halve hundeføre er Tessa, da hun stille op for Støvring, men er lige starte på at træne
hos DcH-Vesthimmerland.
Annika og Bølle ”Bak” samt Margrethe og Samson ”den gammel” drog af sted, for nu skulle det jo blive spændende
om vi kunne komme hjem med lige så gode resultater som sidste gang (4plads og 1pladsen) men vi får da altid en
god gang træning ud af det på nye arealer  samt mulighed for at tage en IB med hjem  men håber virkelig at han
bliver i Skive.
Men Ak - Annika og Bølle måtte tage en IB med hjem, da Bølle ikke var på toppen og ikke gad kontakt med Annika,
men ville hellere gå og kigge, men det skal også siges at der lagde 3 baner ved siden af hinanden, så der var godt
nok også noget at kigge på.
Margrethe og Samson gik en super rundet, men denne gang var det Margrethe der var lidt nervøs af at have siddet
og kigget på alle de andre, ville hellere have været start Nr. 1 end Nr. 16, men jeg overlevet da, dog kom jeg til at gå
med en stram line ”alm lydigheds position” da karabinhagen skal hænge i LOD (i Rally) og det lagde vores Dommer
meget vægt på, men det blev dog til en 10 plads og anden oprykning til øvet klassen.
Rally holdet eller nogle derfra tager til konkurrence igen den 1-9-2013. i Han Herred
Deltager Annika/Bølle og Margrethe/Samson fra holdet samt Laila med 2 andre hunde, dog træner hun ikke Rally i
Vesthimmerland men i Skalborg ved DKK det bliver så vores sidste konkurrence på ude bane og faktisk Margrethes
(måske) sidste chance for en oprykning til øvet klasse i år (man skal have 1x100 point eller 3x70 point for at rykke op
til øvet ved 2 forskellig dommer hold)
Annika og Bølle havde en super god dag, men det blev til en IB, dog fik hun at vide at hun fik 68 point i begynder
klassen.
Margrethe og Samson stillet også op i begynder klassen og det blev til en 8 plads med 82 point samt den sidste
oprykning til øvet. Så dommeren har skrevet ( Begyndermester i startbogen – Tillykke ) det synes jeg er super dejligt.
Laila og Tilde stillet op i Ekspert og de fik en flot 3 plads med 75 point Tillykke .
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Danmarks civile Hundeførerforening (DcH) afholder
Nordisk Mesterskab for brugshunde.

DcH Hjørring – har fået opgaven at arrangere Nordisk Mesterskab for brugshunde med deltagelse af de bedste hunde
fra de fire Nordiske lande.
Mesterskabet afholdes i det dejlige Nordjylland også kaldet Vendsyssel, nærmere betegnet i området omkring
Tversted ved Hirtshals - i dagene 13 – 15/09 2013.
Konkurrencecentret – Klitgården, Østervej, Tversted, 9881 Bindslev, er centralt placeret i forhold til de mange arealer
der er i brug.
Naturstyrelsen i Vendsyssel har venligst udlånt arealer fra Tornby til Skiveren, - der foruden er der udlånt 2 skove fra
Hjørring Kommune samt mange hektar fra lokale landmænd i området.
DcH Hjørring har stor erfaring med afholdelse af lokal-, regional-, Danmarks- og Nordiske mesterskaber, så der
forventes et veltilrettelagt arrangement på et højt sportsligt plan.
Læs mere på www.nom2013.dk
Der konkurreres i 5 discipliner indenfor forskellige former for hundearbejde:
Spor-programmet indeholder 2 x spor (der skal findes 7 genstande på et 2 km. Langt spor der er 2 timer gammelt),
lydighed samt feltsøg (4 skjulte genstande skal findes på 5 min.).
Runderings-programmet indeholder 2 x rundering( der skal findes 3 personer der er gemt i et 40.000 m2 stykke skov),
lydighed samt feltsøg.
Rapport-programmet indeholder 2 x rapporteringsløb(samme som hunde under krige bragte informationer fra den ene
hærenhed til den anden), lydighed samt feltsøg.
Skydds-programmet indeholder øvelserne spor, rundering, feltsøg og lydighed samt 7 beskyttelsesøvelser (ligner
politihundearbejde).
IPO-programmet indeholder spor, lydighed og beskyttelsesarbejde. (ligner politihundearbejde).
Der er ialt forhåndstilmeldt 47 ekvipager fordelt på de 5 discipliner.

Web: http://nom2013.dk/

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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