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Nyhedsbrev Sep. 2014.
Opstart efter ferien.
Klubben har det meste af august måned været påvirket af ferie. Mange har holdt ferie og træningen er for manges
vedkommende først startet op inden for de seneste 14 dage.
Myreangreb.
I August-nyhedsbrevet blev der skrevet om et massivt myreangreb i og omkring klubhuset. Rentokil har været ude og
behandle samt efterbehandle, og problemet bør nu være løst.

Container til agility
Efter lang ventetid er det nu lykkedes at finde og få hjem-transporteret en container til brug for agility-afdelingens
udstyr. Der skal lige klargøres lidt mere, så containeren kan komme til at stå rigtigt. Det bliver godt at få udstyret ind i
tørvejr og væk fra banen; udstyret holder bedre, hvis ikke det står udenfor og det bliver nemmere med græsslåning.
Konkurrencer
I august måned har 2 af DcH Vesthimmerlands hundeførere udmærket sig. Det drejer sig om Dorthe Madsen med sin
malinois Frida og Martin Abildgaard og schæferen Tiki, begge A-klassen. Til konkurrence i DcH Odder i kreds 3 den
24. august Fik Dorthe og Frida en flot 1. plads med 267,1 point, mens Martin og Tiki fik en 3. plads med 248,05 point.
Igen i DcH Aalborg den 30. august tog de pokaler med hjem; Dorthe
og Frida tog 2. pladsen med 248,6 point, mens Martin og Tiki gentog
en 3. plads med 245,2 point. Begge makkerpar ligger nu fornuftigt i
kampen om udtagelse til DM. Tillykke til dem begge.

I september måned afholdes følgende konkurrencer i vores kreds:
6/9
DcH Skagen
C-B-A-E klassen
DM udtagelse afgøres denne weekend
7/9
DcH Brønderslev
Rally

20-21/9DcH Dronninglund

DM i C-B-A-E, Rally, Agility, IPO, SPH
Alle er velkomne som tilskuer til alle konkurrencer i DcH. Se mere på www.dch-tilmeld.dk. Her kan man også se hvor
og hvornår der er konkurrencer i de øvrige kredse.
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Fælles-træning.
Den 1. september var der fælles-træning, hvor klubben var vært med pølser til alle. Herefter var der flere træningsstationer med f.eks. rally, agility, frit søg, rundering/halsgivning og præcision i lydighed.
Trænerudvalget takker for den stor deltagelse, og håber at endnu flere næste gang vil tilmelde sig, til en hyggelig
aften.

Dyrlægeaften.
Dyrlægeaften er onsdag den 1. oktober kl. 19.00 i klubhuset.
Hilsen
Trænerudvalget
Husk efter træning.
Den sidste der forlader klubhuset efter træning og låser samt slår alarmen til……..
SKAL også tjekke at industri container og toilet på gavlen er aflåst. – TAK.

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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