Nyhedsbrev august 2013
Så har bestyrelsen afholdt sit første møde efter en lang og solrig sommerferie. Som altid efter en længere pause, var
der en del at tage fat på.
Hvalpehold/legestuen
Der er opstart på et nyt hvalpehold i denne måned, og for at rumme de
mange tilmeldte har vi været nødt til at tænke lidt anderledes i forhold
til trænerdækning.
Hundene på ventelisten er blevet sorteret, så hvalpene under 4
måneder begynder i legestuen (Inger). Legestuen bliver fremover det
hold, hvor hvalpe fra 8 – 16 uger begynder deres tid på træningsbanen.
Derefter bliver de sluset ind på hvalpeholdet.
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Hunde over 6 måneder bliver vurderet af Jens Henrik og bliver derefter
placeret på henholdsvis hvalpe-, stabiliserings- eller c-begynderholdet.
Tanja, Christina B har hovedansvaret for hvalpeholdet, med Arne og

Susanne som hjælpetrænere.
Vi mener, at denne fordeling af trænerressourcer vil afhjælpe trænere i deres planlægning og bedre imødekomme
både de små og de større hvalpes behov.
Fællesaktiviteter og udvalgenes aktiviteter
I løbet af året er der blevet drøftet flere muligheder for fællestrænings- og konkurrenceaktiviteter indenfor klubbens
egne rammer. Til efteråret er det DcH-Lemvig, der skal være værtsklub for venskabskonkurrencen, og vi er igen nødt
til at trække på trænere og medlemmer for at kunne afvikle dagen. Med det in mente og med den korte tid, der er
tilbage af året, er det besluttet at satse på en fælles træningsdag. En dag hvor medlemmer kan træne sammen på
kryds og tværs, og hvor dagen afsluttes med klubbens årsfest. Den fælles træningsweekend og lokalkonkurrencen
bliver udviklingsområder i det kommende år.
Udvalgene for konkurrence- og træningsdagen, og festudvalget (i forbindelse med årsfesten), går lige så stillei gang
med deres planlægning.
Infoudvalget (Helge, Irena, Christina B, Christina R)har arbejdet støt i løbet af foråret og sommeren med den nye
hjemmesides struktur. Arbejdet med selve indholdet (Lars Erik, Christina B) sættes nu i gang. En stor tak til udvalget
for et arbejde, der kræver store portioner tålmodighed, teknologisk nørderi og samarbejdsevne.
Oplysninger og opfordringer
 Det er nu muligt at bestille fra et større udvalg af kornfrit hundefoder gennem klubben. Kontakt Kris for flere
oplysninger
 Hvis I har lagt mærke til at klubhuset og arealet omkring bærerpræg af at blive passet af nogle kærlige
hænder, er det fordi, Jens Henrik og Inger har været i gang. Husk derfor at rydde op efter jer både på banen
og i klubhuset. Det er et fællesansvar.
 Følg med på facebook(her). Vi er nu oppe på 54 medlemmer.
 Husk! Del gerne vand, men ikke vandskåle, når hundene tørster.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
(Næste bestyrelsesmøde den 12. september, 2013)

