
 

Nyhedsbrev september 2014 

Her i slutningen af sensommeren kommer klubbens nyhedsbrev - noget forsinket af 

sommerferien, men med den sædvanlige blanding af nyheder og orientering om det, der er sket i 

mellemtiden, og det der er på trapperne.  

Fra uge 41 går de fleste hold over til weekendtræning. De nye træningstider er: 

 

MANDAG :  

Rally : 19-20.00 

ONSDAG :  

Agility, begyndere - 19-20.00 

TORSDAG :  

Agility, øvede - 19-20.00 

 

LØRDAG :  

C-hold - 10-11.30 

B-hold - 13-14.30 

SØNDAG : 

A-hold - 10-11.30 

Stabilisering - 12.30-14.00 

Hvalpeholdene fortsætter søndag formiddag, som de har gjort indtil nu   

Tanjas hold har været til kørekortsprøve, og Christinas hold, som begyndte i juni, kommer også 

snart i mål. Endnu et hvalpehold havde opstart lige efter sommerferien og bliver afviklet ved 

slutningen af november. Interessen for at kunne deltage i hvalpetræning hurtigst muligt efter 

hvalpens ankomst er fortsat stor.  Indtil videre har klubben kunnet imødekomme de flestes ønsker 

om at komme i gang så hurtigt som muligt. Vi håber selvfølgelig at kunne gøre det samme 

fremover – men det er afhængigt af, at klubben kan finde trænere med tid og lyst. Som det er i 

dag arbejder trænerne med ét eller flere hold, og mange træner egen hund ved siden af.  

 



Konkurrencesæsonen nærmer sig sin afslutning, og dette år har set flere nye deltagere træde ind 

på konkurrencebanen for første gang. Tillykke til alle og især til Nils Normann og Zanto som var 

med til DM i år. Takket være Lars Eriks indsats har vi også 

kunnet følge med i resultaterne for Lemvigs deltagere. 

Resultater som blev sendt til Lokalavisen og lagt på 

hjemmesiden. 

I sidste nyhedsbrev kunne vi orientere om den kommende 

lokalkonkurrence. Datoen er nu fastlagt til den 25. oktober. 

Vi har valgt at flette flere ting sammen på dagen – afvikling 

af kørekort for junis hvalpehold, holdvis konkurrence for de 

resterende hold og fejring af klubhuset, som i de sidste 

måneder har fået et betydeligt ansigtsløft takket være en ihærdig arbejdsindsats fra Jens Henrik og 

Svend Erik og godt hjulpet af Finn 

Marcussen, da der skulle graves. Til det 

resterende arbejde ved klubhuset 

kræves der endnu flere hænder -der 

skal nemlig lægges fliser. Hvis du har 

tid og lyst må du meget gerne kontakte 

Jens Henrik/Svend Erik – de bliver 

mere end glade for at høre fra jer.  

 

Planlægningen af afholdelse af DM i nordisk i april 2015 intensiveres. Skovmyndighederne har 

godkendt anvendelsen af skovområdet til DM, og nu skal de endelige områder udpeges. I den 

forbindelse afholdes der i de kommende uger møder omkring dagens afvikling med skovfolk og 

med repræsentanter fra landsorganisationen. Trænerne, der er direkte involveret i planlægningen 

og selve afviklingen af konkurrencen er: Jens Henrik Kristensen, Lars Erik, Arne Bank, John 

Sørensen og Svend Erik Olsen. Det bliver en travl og spændende tid, vi går i møde.  



Til orientering for vores nyere medlemmer – nyhedsbrevet bliver udsendt pr. mail efter afholdelse 

af bestyrelsesmøder. Mange af vores medlemmer er også medlem af dchlemvigs facebookgruppe, 

https://www.facebook.com/groups/21945558471/ – en åben gruppe for nuværende og tidligere 

medlemmer. Her findes den uformelle udveksling af 

information, billeder og andet godt, der har med 

klubbens hundeaktiviteter at gøre. Klubbens officielle 

hjemmeside findes her: www.dchlemvig.dk . Alle 

orienteringer f.eks. træningstider, kontingent, vedtægter 

kan findes her. 

Facebook er et nyttigt kommunikationsredskab både for 

klubmedlemmerne og for bestyrelsen. Alligevel 

opfordrer bestyrelsen klubmedlemmer til direkte 

henvendelse, når der er noget, bestyrelsen skal drøfte 

eller orienteres om. Ris og ros er altid velkommen. Der 

findes en postkasse til venstre for lugen ind til køkkenet 

til skriftlige beskeder. Ellers kan vi kontaktes pr mail eller 

tlf. Kontaktdetaljerne findes også på hjemmesiden. 

Da flere har spurgt ind til klubbens rabataftale med 

Olivers hundefoder findes detaljerne i en vedhæftet fil. 

Ønsker du foder, eller har du spørgsmål, så henvend dig 

til Kris:  Kristhestrup77@gmail.com Tlf. 4033100

 

Mvh 

 

Bestyrelsen Dch Lemvig 

   

https://www.facebook.com/groups/21945558471/
http://www.dchlemvig.dk/

