Nyhedsbrev juni 2014
Langt om længe er det sommerferie!
Husk - hvis ikke I har hørt andet fra jeres trænere - er der ingen træning på
banen i juli måned. Alle medlemmer er selvfølgelig velkomne til at bruge
banen og redskaber til selvtræning. (Husk bare at stille tingene tilbage, hvor
de hører til.)
I vores sidste nyhedsbrev blev klubbens kommende pejlemærker omtalt den årlige agilitykonkurrence ved dyrskuet i Lemvig den 31. maj/1. juni og
kredskonkurrencen. Begge begivenheder blev afviklet under ledelse af Svend
Erik, Konrad og Jens Henrik – og de mange hjælpere, der ofrede tid og energi
for at få det hele til at køre. Det lykkedes endnu en gang og mange er blevet
lidt klogere både på det hundearbejde, der blev vist og på de mange
opgaver, der skal løses på sådan en dag. Tak til jer alle!
Alice og Tanja konfererer, mens
Otto erobrer bommen.

Tulle i et sjældent stille øjeblik.

Januars hvalpehold stillede op til kørekort, og alle kom igennem uden problemer. Mens de tobenede
mennesker kæmpede med nerver, havde de firbenede til gengæld is i maven og en vis humoristisk sans (se
billederne på facebook), og aprils hvalpehold skal også nok igennem prøven med samme bravur, når den tid
kommer. Juni har set opstart af endnu et hvalpehold - små hunde alle med store personligheder, charme og
masser af pels. Lige her på det sidste har vi også budt velkommen til Rex (schæfer) og Chilli (labrador) på
holdet. Der bliver så en ønskelig blanding af store og små hunde, der lærer at omgås hinanden fornuftigt.
Ventelisten er derved afviklet – alle hundeførere, der
vil og kunne, er kommet i gang med træning på et
hold.

Malik, Sif, Rex - og Ottos hale.

Otto samler kræfter til spring

Hvalpehold juni 2014: Michael/Figo, Esther/Chilli, Tanja/Sif, Klaus/Malik, Alice/Tulle,
Annemarie/Bella, Hans/Otto

Fra bestyrelsen og udvalgene:
Sponsorudvalgets travle forår gav pote i form af mange gode præmier til overrækning på agilitystævnet og
kredskonkurrencen. Det må siges at være noget sjovere at kunne dele andet end pokaler, startbøger og
dommersedler ud ved overrækkelsen.
Infoudvalget satser på yderligere stramninger og oprydninger på hjemmesiden i løbet af sommerferien.
Vores Facebookgruppe har nu rundet 80 medlemmer, og der er en flittig, hård kerne af fb læsere, der
”liker” og kommenterer indslag. Der bliver også lagt billeder ind– men vi ser gerne flere. Send de gode
billeder videre til infoudvalget eller læg dem selv ind på facebook. Det skaber liv og glade. For jer der lige er
blevet medlemmer er facebook gruppen åben - I skal blot anmode om at blive medlem for at kunne skrive
indlæg. I kan finde os her: https://www.facebook.com/groups/21945558471/.
De store konkurrencer er afviklet for i år, men efter en periode uden lokalkonkurrence er det besluttet at
indføre den igen. Dvs. at til efteråret kommer I til at konkurrere med hinanden på holdet. Det giver gode
erfaringer i at arbejde frem mod konkrete mål - og en konkret tilbagemelding om, hvad dig og din hund kan
sammen. Derudover er det en tryg måde at få en smagsprøve på konkurrenceaktiviteter, som er en vigtig
del af det, som DcH kan tilbyde. Man kan sagtens få blod på tanden, når man først har prøvet at at være
med. Bestyrelsen og udvalget undersøger for tiden muligheden for at afholde DM i Nordisk næste år. Det
bliver en udfordring, som vi ikke kommer til at løfte alene – andre klubber er også behjælpelige. Mere om
det, når vi ved mere.
Regnskabet ser meget fint ud -især med den indsprøjtning af penge fra initiativfondet. Pengene skal nok
blive brugt! Tilbuddet, som vi har fået i forhold til udvendig isolering mm., er noget billigere, end vi egentlig
regnede med. Det er aldrig dårligt – og giver plads til flere muligheder. Idéer er fortsat meget velkomne.
Som afslutning i dette nyhedsbrev er der lidt fra vores to nyeste bestyrelsesmedlemmer: Ilse
(sponsorudvalg) som mange kende fra C- og rally holdet og som har haft sin debut i år som
konkurrencedeltager i C-klasse og Rally - og Eva (kassérer) som deltager med Dino på stabiliseringshold.

Eva Lyhne:
”Jeg er meget kreativ, og knipler, hækler, strikker og syr, så snart jeg har tid til
det. Jeg har job hos Tangsøhus Vinduer i Bækmarksbro mandag, tirsdag og onsdag i
hver uge. Torsdag og fredag er jeg hos Tømrermester Falkesgaard i Ramme. I
Bækmarksbro fører jeg regnskab for to forskellige firmaer. I Ramme for et, og så har
jeg regnskabet for Bøvling Hallen, samt regnskabet for DCH. Vi har sommerhus i
Toftum Bjerge, hvor vi nyder de få fri weekender vi har.
Dino og jeg træner "hårdt" på C-holdet hver torsdag, men en konkurrencehund
bliver Dino aldrig, men han er meget glad for at lege med de andre hunde, når de får lov”.
Ilse Venneborg
”Jeg bor i Lemvig med min mand Keld, Anna på 18 år samt Rasmus på 20 år.
Desuden har vi Frede, en golden retriever på 21 mdr., og en hest, som dog er
opstaldet et andet sted. Jeg arbejder som uddannelsesvejleder på Ungdommens
Uddannelsesvejledning (UU) i Holstebro. I min fritid er det fitness, min hest og
Frede som har min store interesse.
Jeg har før haft hund, men egentlig aldrig gået til træning. Men da jeg ønskede, at
Frede skulle møde andre hunde, begyndte jeg på hvalpetræning i klubben. Det
fangede både mig og Frede. Samværet med både de to- og firebenede har givet
os begge dejlige stunder og mod til at træne videre. Nu går vi til Rally og på C-holdet, og har også prøvet
vores første konkurrencer”

Med ønsker om en herlig sommer til alle.

Bestyrelsen DcH Lemvig

(Tak til Tanja som har taget de fleste billeder i nyhedsbrevet. Der findes flere på facebook.)

