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Her hvor året er ved at gå på hæld er vores tanker rettede mod de glæder, som december bringer. Vi 
går også en travl tid i møde i klubben, hvor der stadig er noget at glæde os til, før træning slutter for i 
år. 

Og travlhed? Ja, det oplever vi året igennem i foreningen, hvor der aldrig synes at mangle et pejlemærke eller to. Den 

seneste afvikling i årets kalender var lokalkonkurrencen den 25. oktober - en tradition som der længe har været ønske om 

at få genoplivet. Det lykkedes i år med den sædvanlige store indsats fra en lille gruppe hjælpere. Aktiv på dagen som 

dommere var Inger Kristensen (små hvalpe/kørekort), Kris Thestrup (C-hunde), Dianna Damgaard (stabilisering) og 

Svend Erik Olesen (agility). Jens Henrik og Christina havde travlt som hjælpere på lydighedsbanerne, Lisbeth Sørensen 

støttede op på agilitybanen, og Hans Damgaard og Eva Lyhne gjorde tjeneste ved grillen. Hundeførerne mødte op i godt 

humør, og dagen udviklede sig fra at være diset til at blive en flot efterårsdag i al sin pragt.  Desværre havde vi så travlt, 

at vi glemte at tage billeder! En stor tak til alle for en dejlig dag – med eller uden billeder. 

Byggerodet i klubhuset er for nylig blev erstattet af malerod. Tanja og Lisbeth har 

svinget med penslerne for at friske agilityforhindringer op med maling, som blev 

næsten foræret væk af det lokale byggemarked. Malingen er en fin kvalitet - som 

tager lang tid (4 uger) at hærde. Og hvor bedre kan tingene stå end i selve 

klubhuset. Der skal hjælp til for at få slæbt de sidste tunge forhindringer fra banen 

og ned i klubhuset, så hjælpende hænder er meget velkomne. Kontakt Tanja eller 

Lisbeth, hvis I har tid og overskud.  

Der trænes ikke i december måned (dog kan de enkelte hold laver særaftaler), 

men jul og afslutning af året skal stadig fejres. Den 30. november kl. 13.00 mødes 

vi i klubhuset til den årlige skovtur. (Bodil Storm er ikke inviteret!). Efter en dejlig 

tur i skoven serveres der gløgg og æbleskiver i klubhuset, og årets pokaler bliver uddelt. Tilmeld jer til træneren eller/og 

på sedlen i klubhuset. 

Bestyrelsen kan konstatere, at vi i Lemvig oplever samme kedelige tendens som andre klubber i kreds 2 – et faldende 

medlemstal. Vi har 95 medlemmer. På samme tidspunkt sidste år var der 113 medlemmer. Der er fortsat interesse for alle 

de aktiviteter, som klubben kan tilbyde, men der er behov for flere trænere for at tage imod hundeførerne. På alle holdene.  

Med dette in mente træder Lisbeth Sørensen frem som føl på adskillige hold i løbet af det 

kommende år, Dianna går i gang med overbygningen som rally-træner og Christina med 

overbygning som familiehundetræner.  

Hvis du har interesse for træneruddannelse, kontakt din egen træner og bestyrelsen. Og hvis du har 

holdt en pause som træner og er nu klar til at komme i gang igen, hører bestyrelsen gerne fra dig. Vi 

er altid på udkig efter ildsjæle, der kan drive klubbens interesser videre. 

 

 

Figur 2 Lisbeth Sørensen. 
Klubbens nye føl. 

Figur 1 Tanja og Lisbeth med frugten af deres 
arbejde. 
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På årets sidste bestyrelsesmøde er det besluttet at:  

1. Årets kontingent hæves fra 1050 Kr.  til 1200 Kr. 

2. Træningsgebyr for hundefører, som er medlemmer af andre DcH-foreninger, men 

ønsker at træne på DcH Lemvig er 850 Kr. 

3. For medlemmer der tilslutter sig klubben fra april 1000.Kr. 

4. For medlemmer der stilslutter sig klubben fra august, 800 Kr. 

5. Bestyrelsesmedlemmer og aktive trænere er fritaget for kontingentet. 

Desuden bliver datoen for den kommende generalforsamling fastsat. 
 

 Datoen for den kommende 

generalforsamling: 29/1-2015 

kl. 19.00 i klubhuset. 


