
Nyhedsbrev maj 2014 

I dag d. 18. maj skinner solen igen.  Efter en pragtfuld Store Bededag og weekend – og, for mit 

vedkommende, et møde med klubbens nyeste hvalpehold her til formiddag - er der meget at glæde sig 

over. Sommeren er kommet, og det betyder, at vi kan pakke vintertræningstøjet væk og finde solbriller og 

sommertræningstøjet frem. Hundetræning på en solskinsdag, må vi konstatere, er en helt anden oplevelse. 

Siden det sidste nyhedsbrev er klubbens fællestræningsdag afviklet til stor glæde for deltagerne og til lige 

så stor tilfredshed for trænere og planlæggere. Dagens kortere, strammere udgave synes også at ramme 

plet, og tilbagemeldingerne har været positive og konstruktive. Under den efterfølgende standerhejsning 

bar den nye og noget højere flagstang klubbens vimpel med stolthed. Og den nyindkøbte grill bestod 

indvielsesprøven med glans – der blev grillet mange pølser til de sultende to- og firbenede. 

 Klubbens næste pejlemærke er den årlige agilitykonkurrence ved dyrskuet i Lemvig den 31. maj/1. juni. I år 

står klubben alene om afviklingen af dagen, og derfor har vi brug for mange hænder. Heldigvis har mange 

kunnet hjælpe et par timer eller flere, men som altid er der plads til flere. Skriv dig på sedlen i klubhuset 

eller kontakt Jens Henrik eller Svend Erik, hvis du kan afsætte nogle timer lørdag eller søndag. Der loves 

hygge og travlhed og ikke mindst muligheden for at se hunde og hundeførere vise et fremragende 

samarbejde på banen. Kig forbi – agility kunne være lige den rette hundesportsgren for dig og din hund.  

Glade og forventningsfulde 

hvalpe ved opstart af træning 

på søndagshvalpeholdet. De 

blev hurtigt trætte i varmen! 



Vi nærmer os sommerferien, og for klubben betyder det ingen træning i juli måned, hvis ikke andet er aftalt 

med holdets træner.  Januars hvalpehold skal til kørekort den 24. maj, og aprils hvalpehold, under Tanjas 

kyndige undervisning, er godt på vej. I tiden op til sommerferien forsøger vi på at få flest mulige fra 

ventelisten i gang med træningen af hensyn til den lange sommerpause.  

Fra bestyrelsens og udvalgenes arbejde kan der nævnes at: 

 Sponsorudvalget (Ilse vha. Lisbeth og Tanja)har været i gang med at prikke til vores gamle 

sponsorer og forsøgt at skabe nye forbindelser. Det er ikke nogle nem opgave, og bestyrelsen 

diskuterer, hvordan der ellers kan skabes støtte og support til klubbens aktiviteter, uden at 

udvalget skal gå rundt med hatten i hånden. Alle tanker og idéer er velkomne. 

 At få sponsorer vist tydeligt på hjemmesiden bliver infoudvalgets (Christina og Lars Erik) næste 

opgave. Konkurrencesæsonen er nu i fuldt sving, og takket være Lars Erik, udvalgets flittige skribent 

på feltet, har vi andre kunnet følge med. Lars Eriks indlæg findes på hjemmesiden under ”Nyheder” 

eller ved at klikke på linket her. 

 Klubbens kassérer, Eva, har gjort et kæmpe stykke arbejde for at få tilkoblet finansdelen i 

Conventus, programmet som er pålagt foreningen fra kommunens side. Tilkoblingen gør det endnu 

nemmere at bibeholde den gode orden i regnskabet, som klubben har haft gavn af fra Svend Eriks 

tid som kassérer. Det vil også gøre det nemmere at sende kontingent og andre opkrævninger ud. 

De kommer fremover direkte fra kasséren og ikke gennem træneren. (Jer, der har købt T-shirts 

gennem klubben, kan indbetale pengene til Vestjysk Bank. Kontonr: 7730 1355309) 

 Konkurrenceudvalget (Jens Henrik og Svend Erik) har haft travlt ved at gøre agilityforhindringer klar 

til dyrskuet, og de få anmærkninger, som bestigelsen af banen gav anledning til, bliver nu ordnet. 

Flere har været i gang med at svinge med penslen. Tak for det. 

 I forhold til renovering venter vi kun på tilbuddet på materialer. Det beløb, der er lånt fra DcHs 

initiativfond, er på vej – Nordeas tilskud på 10,000 kroner har vi allerede modtaget.   
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