
Nyhedsbrev marts 2014 

Fuglesang og længere dage bebuder forår. For klubbens vedkommende varsler det også begyndelsen på et år, med en fornyet 

bestyrelse, som er klar til at tage fat på årets udfordrende og spændende opgaver.  

Der er altid travlhed i begyndelsen af et nyt foreningsår. 2014 er ingen undtagelse. Indtil videre har bestyrelsen afholdt møder den 

9/1, den 27/1 den 15/2 og den 13/3 og har måttet konstituere sig 2 gange. I den forbindelse siger bestyrelsen velkommen til Eva 

Lyhne, som nu er blevet konstitueret som klubbens kasserer. Derudover har Jens Henrik og Christina været med til kredsens 

generalforsamling, kredsrådsmøde og seneste, ved landsmødet i Fredericia. 

Og her - for dem, der ikke kender os endnu - er klubbens nye bestyrelse i al sin pragt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Året tegner sig som et år, hvor nye traditioner bliver opretholdt og gamle traditioner genoplivet. De 2 fællestræningsdage, som blev 

afholdt i marts og november sidste år, er blevet til én i år - den 29.marts. Det for at give plads til afvikling af en lokalkonkurrence i 

efteråret. 

Planen for den fællestræningsdag ser sådan ud: 

 

Ilse Venneberg 

ilsevenneberg@hotmail.com 

 

 

Jens Henrik Kristensen 
ingerjens@gmail.com 

Christina Billquist 
chrole@live.dk 

Eva Lyhne 

evalyhne@hotmail.com 

Dianna Damgaard 

diannadamgaard2@hotmail.com 



1. Holdene rokerer igennem 4 poster 

a. Agility (Svend Erik , Christina) 

b. Kiropraktor/hundemassage (Patricia) 

c. Spor (Jens Henrik og John Sørensen) 

d. Felt (Jens Henrik og John Sørensen) 

2. Træningsaktiviteter og bemanding planlægges og koordineres af trænerne. 

3. Morgenmad: rundstykker, kaffe. 

4. Standerhejsning: grill, pølser, kartoffelsalat 

 

Hvis I ikke kan være med til fællestræning, kom og være med til standerhejsning og spisning. Det er da altid hyggeligt at være samlet 

og få hilst på hinanden. Skriv jer på i klubhuset - eller ved at henvende jer direkte til trænere/bestyrelsen. 

Konkurrencesæsonen er også kommet i gang, og det betyder travlhed inden for alle konkurrencegrene. I lydighed og agility har vi 

mange erfarne konkurrence deltagere. Rally holdet i Lemvig vokser i antal og i kompetencer. Et muntert og modigt rallyhold med 

mange første gangs deltagere har meldt sig på konkurrencebanen efter en tid under Tanja Olesens kyndige vejledning. Godt gået. 

Held og lykke til jer alle. 

Vi efterlyser allerede hjælpere til klubbens årlige agilitykonkurrence ved dyrskuet i Lemvig den 31. maj/1. juni. To festlige og travle 

dage, hvor vi har brug for mange hænder. Hvis I kan afsætte et par timer, må I gerne skrive jer på i klubhuset. 

Af det, som vi allerede kan glæde os over i år, er klubbens nye hjemmeside www.dchlemvig.dk. En stor tak til Irena Dimke og 

Christina Refsgaard som har arbejdet med design og struktur og Christina og Lars Erik, som er tekstforfattere. Kim Domino fra 

Infodata, fungerer som den tekniske kyndige fremover. Alle henvendelser ang. hjemmesiden sendes til bestyrelsen: 

dchlemvig@gmail.com. 

Flere glæder endnu: 

● et lille hold hundeførere, efternølere fra sidste års sidste hvalpehold, har klaret kørekortet med bravour. Tillykke til Anders 

og Ricko, Jesper og Zikki, Steffen og Ludvig og Karin og Tanja.  

● Januars hvalpehold har overlevet et par kolde og blæsende måneder og kan nu glæde sig til at nyde træningsbanen under 

lunere temperaturer i tiden hen mod afslutningen.  

● Og hvis I ikke har set Tanjas billeder af de helt små i legestuen, kan de ses på Facebook – med et lille udvalg her: 

 

(Der er endnu et hold på vej - opstart snarest. Der er stadig plads på holdet - prik gerne til dem, det kunne have interesse for. 

Tilmelding på den nye hjemmeside) 

Den længe ventede renovering nærmere sig. Den egentlige planlægning og tidsforløbet overlader jeg til klubbens mange kyndige, 

der har hænderne skruet rigtig på. Mere om det senere... 

Mvh 

 

Bestyrelsen DcH Lemvig 

http://www.dchlemvig.dk/
mailto:dchlemvig@gmail.com

