Danmarks civile Hundeførerforening - DcH Vesthimmerland

Nyhedsbrev Sep. 2016.
Tilbage efter sommerferien
Så er ferierne vist ved at være afviklet, og DcH Vesthimmerland er godt i gang igen.
Trænerudvalget har afholdt trænermøde, som endnu engang bl.a. kredsede omkring
problematikken omkring trænermanglen. Det er til stadighed en udfordring for klubben, og
påvirker stort set hele vejen rundt.
Der har været afholdt test for kursushold, og nogle af kursusdeltagerne har valgt at
fortsætte. Vi håber, at I bliver godt modtaget på jeres nye hold, og at I også her vil få nogle
gode træningstimer med jeres hund.
Konkurrencerne er startet op efter ferien
De første konkurrencer har været afholdt, og de kommende weekender tager mange
hundeførere ud, med håbet om at opnå resultater til DM-udtagelse. Sidste konkurrence i vores
kreds inden DM er i Dronninglund den 9. september, og herefter ved vi, om DcH
Vesthimmerland skal have sendt nogle hundeførere til DM i Næstved/Fakse i weekenden 23-24.
september.
Kryds fingrene 
Vi har i weekenden fået en Jysk mester i klubben – Stort tillykke til Martin Abildgaard.

Kursushold
Der har netop været tilmelding til de sidste kursushold i år. Der er
informationsaften i klubhuset den 7. september, og lørdag den 10.
september møder de ind til deres første træning.
Som altid opfordres alle til at tage godt i mod kursisterne; byd dem indenfor i klubhuset til en
kop kaffe og en hundesnak.
Velkommen til I nye kursister.

Lokalkonkurrence og vinterfest
Lokalkonkurrencen og vinterfesten ligger 2 uger tidligere end normalt, nemlig den 15. oktober. Det betyder også, at I
der sidste år vandt vandrepokaler, snart skal aflever dem igen. I vil snart få en mail om afleveringen.
Konkurrenceudvalget mødes den 7. september til planlægning af konkurrencen. Da der forudses en del deltagere i
alle klasser, ventes det, at konkurrencen for A og E-holdene afvikles over 2 dage. Men alt det ved vi mere om efter
den 7. september, og oplysninger og
tilmeldingsliste ophænges i klubhuset meget
snart.
Der kommer også opslag fra arrangements
udvalget vedr. festen om aftenen.
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Skippers Mindepokal
Lokalkonkurrence og vinterfest og også ensbetydende med, at der skal findes en ny modtager af
Skippers Mindepokal.

Skippers Mindepokal
Traditionen tro uddeles også i år Skippers mindepokal.
Pokalen uddeles til en person som træner sin hund på en god måde,
som er en god kammerat og som gør et stort arbejde i klubben.
Pokalen vil blive uddelt til vinterfesten ifm. lokalkonkurrencen
d. 15. oktober
Alle i klubben kan indstille en modtager af pokalen.
Indstillingen skal begrundes skriftligt og kan sendes på
mail formand@dch-vesthimmerland.dk
eller den kan afleveres til undertegnede.
Indstillingsfrist absolut senest 20. september 2016

Birgit Fauerskov
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DcH blad nr. 4 bliver ikke produceret
Kære alle,
Som det jo nok er de fleste af jer bekendt, er vores redaktør Maja Hansen
desværre sygemeldt i denne periode. Det der skulle være en ”nem omgang”, har
desværre vist sig at tage længere tid end forventet.
På grund af hendes sygdom, er det desværre ikke muligt at få produceret og
udsendt landsblad nr. 4/2016. Redaktionen er klar med forskellige artikler, men
Maja er den eneste der kan opsætte bladet til tryk.
På landsforeningens vegne skal jeg naturligvis beklage den manglende
udsendelse, men det er desværre ikke en situation nogen havde forventet.
Såfremt der er noget information der skal udsendes til lokalforeninger o.a., kan vores forretningsfører være
behjælpelig med et nyhedsbrev samt information på vores hjemmeside.
Jeg håber snart, at Maja er tilbage igen, og vil krydse fingre for at både Maja og Erik snart kan få en ”normal” hverdag
igen.
Med venlig hilsen
Torben Kjærbo Ibsen

Nyhedsbrev med informationer om DM 2016.
Da Nyhedsbrevet med informationer om DM 2016 ikke kan komme i DcH-Bladet,
kan det ses på nedenstående link samt på vores hjemmeside..
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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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