Danmarks civile Hundeførerforening - DcH Vesthimmerland

Nyhedsbrev september. 2015.
Lokalkonkurrence og Vinterfest 2015 – alle er velkomne
Planlægningen af årets lokalkonkurrence den 24. oktober er
påbegyndt. Konkurrenceudvalget havde det indledende møde den 12.
august, og det meste er allerede på plads. Det ligger allerede fast, at
der afholdes konkurrence i C, B, A og E-klasserne, og
fortsætterholdenes trænere arbejder på et fælles program for deres
hundeførere, så også de kan være med på den hyggelige dag. Endnu
er det ikke afklaret om Rally og Agility vælger at stille til konkurrencen,
men konkurrenceudvalget håber det. Selvom man ikke skal deltage i
konkurrencen, er man meget velkommen til at være med.
Sædvanen tro afholdes der samme dag, dog om aftenen, vinterfest, og først her offentliggøres resultaterne fra
dagens konkurrence. Også her er alle velkomne, og man må gerne invitere sin partner med. Det plejer at være en
fantastisk god fest, som man bare ikke må gå glip af.
Hold øje med begge opslag om tilmelding til lokalkonkurrencen og tilmelding til vinterfesten.
Grundtræneruddannelse i klubhuset 22. august
Som nævnt i sidste nyhedsbrev lagde vi lokaler og baner til grundtræneruddannelse lørdag den 22. august.
Uddannelsen har til formål at uddanne nye trænere i DcH, og DcH Vesthimmerland havde en enkelt deltager i den
gruppe der besøgte os, nemlig Jens Provst.
Sanna Iversen fra Hjørring var en yderst kompetent instruktør, og til dagen havde hun bedt om hjælp fra 9
hundeførere og hunde, og som altid var der nogen, der sagde ja til at bruge deres tid på det.
Tusind tak til Jens Christian, Kristina, Ea, Lisbeth, Lotte, Helle, Ove, Birgit, Claus.
Fælles-træning 31. august
Mandag var der igen fælles-træning i klubben. Der var fint fremmøde, selvom nogle havde valgt at blive hjemme på
grund af vejret. Trænerudvalget havde sørget for pølser til deltagerne inden fælles-træningen begyndte.
Rally-afdelingen startede med en lille opvisning. Efter opvisningen kunne hundeførerne bevæge sig rundt mellem fem
forskellige poster; Ea Holmquist kom med gode råd omkring stå-sid-dæk, hos Knud Erik Sørensen (Knudsen) blev der
kigget på Rundering, mens Kim Fauerskov kiggede på apport/hente-bringe. Herudover var der også god aktivitet på
agilitybanen, ligesom Anne K. Jensen og Jette Børgesen havde opstillet en parkour-bane.
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Nye kursushold
Tirsdag den 2. september er der info-aften i klubhuset for nye kursister.
De har træningsstart lørdag den 12. september.
Hjælp os med at tage godt imod vore nye medlemmer.

DcH’s Danmarksmesterskab 2015
Danmarksmesterskaberne afvikles i år i Ribe i weekenden 26-27. september.
Vi krydser fingre for, at vi også i år har hundeførere, der kvalificerer sig til
deltagelse.
Alle er velkomne til at komme og kigge og heppe på en evt. deltager fra DcH
Vesthimmerland.
Se http://dch-dm.dk/ for mere information.

Uffe og Timo i konkurrence d. 15. august

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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