
Nyhedsbrev oktober 2015 
Klubbens forrige nyhedsbrev sluttede med en kort opbremsning af de (dengang) kommende 

aktiviter. Og da slutningen af året nærmer sig med hastige skridt, er det dejligt at se, at listen er 

blevet kortere.  

Susanne Bundsgaard tog i mod et nyt hvalpehold i august – og da tilmeldingerne er fortsat med at 

vælte ind, besluttede vi os til at oprette endnu et hold i september. Det er altid dejligt at tage 

imod nye medlemmer på alle hold, men de buttede og bamsede hvalpe er især velkomne – ikke 

mindst fordi budskabet om at begynde tidligt med socialisering, miljøtræning og opdragelse er 

slået tydeligt igennem. Hermed en varm velkomst til alle vores nye medlemmer. 

Sporkursus ved klubhuset og kredskursus i Herning har gjort både trænere og hundeførere 

dygtigere. Videreuddannelse af vores aktive trænere er en klar prioritering fra bestyrelsens side og 

en vigtig motivation for trænerne. Forståelsen for og viden om hunden som art og hundens 

følgeskab med mennesker udvikler sig hele tiden – hvorfor der altid er noget at lære. Bestyrelsen 

hører stadig gerne fra medlemmer, der har interesse for trænergerningen. 

Formandsmødet blev afholdt i Lemvig i slutningen af september. Her drøftes der både stort og 

småt i forhold til de 13 lokalforeninger i DcH kreds 2. Ikke overraskende er vi alle optaget af det 

faldende medlemstal, som rammer DcH på landsplan. I den forbindelse kunne vi i Lemvig med 

glæde meddele, at vi nu har 80 medlemmer i forhold til de 57 ved sidste optælling. Det er 

samtidigt et højere tal end på samme tidspunkt sidste år. Det skyldes i høj grad de to hvalpehold, 

der er blevet oprettet siden sommeren. (En lille sidebemærkning er på sin plads her: Man tæller 

først med som medlem, når klubben har modtaget kontingentet, og antallet af deltagere ligger vist 

nok højere end antallet af medlemmer. Så hvis I har glemt at betale, må I meget gerne få det 
ordnet.) 

Formændene kunne fortælle om nye initiativer, træningstilbud, udfordringer og konflikter, store 

og små. Og i blandt alt det, var der også solskinshistorier, vi alle kunne glæde os over. Rammerne 

for formændsmøderne er uformelle – der føres ikke referat. Mødets vigtighed ligger i de mange 

gode idéer i forhold til udvikling og fastholdelse af medlemmer, der kommer frem – og ikke mindst 
i det at forstærke netværket og samarbejdet klubberne imellem. 

Klubhuset viste sig fra sin hyggeligste side. Det må Inger Kristensen (og 

selvfølgelig Jens Henrik) tager æren for. Hvor var det dejligt at træde 

ind i et klubhus, hvor alt var pænt stillet op og klar til at modtage 

gæster. Britta forsødede mødet med en kage, som prompte blev døbt 

”Brittas drømmekage”, og formændene kunne køre glade hjem efter 

et par timers givende samvær. Tak til alle der var med til at gøre det til 

en god aften. 

I september blev der afholdt DM i Ribe, og Lemvig blev repræsenteret 

af Bent Køhler Pedersen og hunden Django. Det er de bedste af de 

bedste, der konkurrerer på dette plan. 35 deltagere var med i klassen 



og med lidt over 10 point mellem vinderens 179,55 point og Bents 169,4 point var konkurrencen 

hård. Det blev til en flot 8. plads i B-klassen, ikke mindst fordi Django viste sig at være blandt de 

allerbedste i feltsøg og spor.  

Forresten er det Lars-Erik Pedersen, som er vores utrættelige ”mand i felten”, når vores 

medlemmer deltager i mange af de konkurrencer i årets løb.Tak for billeder og tilbagemeldinger 
Lars-Erik! 

 

I den første weekend i oktober åbnede en af vores trofaste sponsorer, ”Kennel Maj”, en ny butik på 

hjørnet af Armosevej og Heldumvej. I anledning af det, mødte der en lille flok hundeførere fra 

klubben op til en opvisning af noget af det, som vi kan tilbyde i DcH Lemvig. Et udvalg af spring, rally 

og lydighedselementer blev vist til stor glæde for Kennel Maj og publikummet. Det er altid et 

tilløbsstyk at se hundene arbejde og en fin måde at gøre os selv bevidste om, hvad vi kan – og gøre 
os synlige for omverdenen. 

Kennel Maj er kun én af vores sponsorer. Vi har nemlig en del, som kan I se på væggen i klubhuset 

og på vores hjemmeside. En af vores vigtigste er Olivers hundefoder, hvor indkøb gennem klubben 
giver en stor økonomisk gevinst til vores klub hvert år. Kontakt Kris Thestrup for yderligere 

oplysninger og bestillinger.Tlf: 40331001      Mail: kristhestrup77@gmail.com.  
 

http://www.olivers.dk/hund/hundefoder


Vi har desuden andre sponsorer, som tilbyder hundefoder mm:  

 Kennel Maj, På hjørnet af Armosevej og Heldumvej, Lemvig. Tlf: 97 83 65 60 mail@kennel-
maj.dk  

 Camilla´s Dyrecenter, Bredgade 67, 7600 Struer.  

 Resen Landhandel, Markholmvej 23, Resen. 

 Land og fritid, Rom, Overbyvej 4, Rom 

 Red Corner Kennel, Fabjergkirkevej 43, 7620 Lemvig. Tlf:  21 44 45 46 

Red Corner er klubbens nyeste sponsor og tilbyder rabat på det første foderkøb af Sam 

Field for alle der kommer med flyeren, der ligger i klubhuset. Derudover tilbyder de fast 
10% rabat på pasning. 

 

 

 
 

Den 11. oktober blev klubbens årlige arbejdsdag afviklet. Der var det sædvanlige udvalg af opgaver 
at tage fat i - oprydning og nedskæring af buske og træer omkring banen og oprydning i 
containeren ved agilitybanen og parkeringspladsen. Men to store projekter - opgravning og 
fjernelse af det gamle hegn omkring agilitybanen og opstilling af flere lysmaster – var dagens 
prioritet. Der blev kørt mange gange med trillebøre fyldt med betonblanding – mon ikke der er 
nogle, hvis arme er blevet flere cm længere efter søndags indsats? Grene, hegnsrester og alt 

muligt andet skrammel blev kørt til renovering i pendulfart, og containerne står nu i pæneste 
orden. Agilitybanen har fået et ansigtløft og nu mangler kun støbning omkring de sidste pæle og 
udrulning af trådhegn. 

 
 

http://kennel-maj.dk/DK.aspx
http://www.camillasdyrecenter.dk/
http://resenlandhandel.dk/
http://www.landogfritid.dk/
http://redcorner.dk/


 
 

 

 
 

 
En stor tak til de mange, der var med til at løfte opgaven. Med jeres kæmpe indsats og gode 

humør, og vha. de store og små maskiner som vi kunne låne på dagen, kom vi i mål. Tror nok, at vi 
alle kan være ”svært tilfredse” med resultatet – som der var én, der sagde.  

 



Mandagen efter arbejdsdagen kom en mail fra Idrættens Fællesråd, som råder over en lille sum 

penge til udvikling af tiltag inden for de lokale foreninger. DcH Lemvig fik en bevilling på 5000,00 kr 
til renovering af agilitybanen. Dejligt at få den uventede tilkendelse fra kommunens side. 

 

Der mangler en sidste opgave for klubben før julens travlhed indtræffer. Den 25. oktober bliver 
der afholdt venskabskonkurrence i Lemvig. Til venskabskonkurrencen kommer de nærmeste 

klubber i kreds 2: Holstebro, Ringkøbing og Skjern/Tarm. Her mangler vi skrivere, figuranter og 
nogle, der kan stå i køkkenet. Som skriver følger du dommeren rundt og noterer dommerens 

kommentarer og pointgivning i en skabelon. Som figurant deltager du i runderingsøvelsen, hvor 
hunden skal finde dig og give hals. Begge opgaver giver spændende indblik i lydighedselementer. 

Erfaring er ikke nødvendig - du får tydelige og forståelige instrukser før og på dagen. I køkkenet 
står du for salg af drikke og madvarer, servering af maden (som kommer udefra) og oprydning. 

Meld jer til ved at kontakte vores konkurrenceudvalg – Jens Henrik tlf: 23 31 34 75 og Svend Erik 
tlf:61 74 98 09. 

 

Og når der nu bliver nævnt juleaktiviteter kan I glæde jer til julefesten den 7. november og vores 
årlige skovtur den 29. november.  

 

Nu er året er gået på hæld og mørket og kulden er taget til. Hjemme hos os har vi allerede 

afprøvet brændeovnen, og hunden har genfundet sin ynglingsplads lige foran den gode varme. Et 
godt efterår til jer alle sammen! 

Mvh 

Christina Alaelua (pva bestyrelsen) 

 

 

 
 

 


