Nyhedsbrev juli 2015
Slutningen på sommerferien nærmere sig for de fleste. Det er tid igen til at se frem til opstarten på hundetræning og til
en sensommer, som forhåbentligt ville vise sig med solskin og varme. Træningen efter sommerferien går lige så stille i
gang. Jeres trænere giver nærmere besked. Hvis ikke andet er aftalt skal I møde samme aften og tidspunkt som før
ferien. Da vi stadig mangler aktive trænere, bliver vi måske nødt til at ændre på holdsammensætningen – men mere om
det senere, hvis det bliver aktuelt.

Vi vil gerne slå et slag for det nyoprettede C-hold, som gerne tager imod flere hundeførere. Der er 2 vigtige
forudsætninger for at være med på holdet: at I har en hund på en passende alder til de udfordringer,
lydighedstræningen indebærer, og at I gerne vil arbejde målrettet med konkurrencetræning efter DcH’s
lydighedsprogram. Jytte Brunsgaard er træner, og hun kommer med stor erfaring inden for netop lydighedstræning.
Henvend jer direkte til Jytte på tlf: 23284655 for at høre nærmere.
Medlemmer fra DcH Lemvig kører regelmæssigt af sted i forbindelse med konkurrencer i lydighed, agility og rally.
Tillykke til alle deltagerne, der kører forhåbningsfulde afsted i weekenderne. Og bare for at nævne 2, som kan sole sig i
gode resultater, så har Dianna og Ilse netop fået en oprykning i rally. Godt gået!
Bestyrelsen havde møde i sommerferien, og på vores seneste møde var udvikling af klubben igen til drøftelse.
Medlemstallet falder i Lemvig, ligesom det også gør på landsplan. For vores klub betyder det, at der er 15 færre
medlemmer end på samme tidspunkt sidste år, og hvis vi kigger endnu længere tilbage, til 2011, er der sket et fald fra
110 medlemmer til de nuværende 57.
Det har betydning i forhold til de ressourcer, som klubben råder over - bl.a. til udvikling. Helt konkret, færre
medlemmer betyder færre penge i kassen. Penge der kan bl.a. bruges til at dygtiggøre vores trænere – og sætte flere i
gang. Der mangler ikke interesse for klubben. Jeg bliver kontaktet regelmæssigt af potentielle medlemmer.
Hvalpeholdet er et vigtigt trækplaster, men det bliver sværere og sværere at finde trænere til netop den opgave. Og
vores aktive trænere er allerede hårdt spændt for. Hermed endnu en opfordring til at kontakte til bestyrelsen, hvis
trænergerningen har interesse – eller hvis du har været træner og er klar til at komme i gang igen.

Et fald i medlemstallet er ikke kun et spørgsmål om økonomi. Færre menneskelige ressourcer gør, at mobilitybanen,
som der var planer om at bygge, ikke bliver til noget i år. Her er det ikke økonomien, der bremser, men der mangler
personer, der kan tage det overordnede ansvar for at banen bliver til noget – og ikke mindst for at vedligeholde banen.
Hvis det har interesse, må I meget gerne kontakte bestyrelsen.

Færre menneskelige ressourcer betyder også, at der er færre mennesker til de opgaver, som klubben er forpligtet over
for landorganisationen til at udføre. Konkurrencerne er vigtige, ikke alene af den grund, men fordi klubben kan tjene
penge ind til andre formål - som uddannelse, renovering, socialt samvær. Både agilitystævnet og nordisk DM tidligere
på året har givet en pæn fortjeneste, som i sidste ende er til fordel for alle medlemmer. Agilitystævnet ved Lemvig
Dyrskue bød på mange opgaver, som klubbens medlemmer støttede godt op omkring. Der var hjælpere til opstillingen
af banen, point- og tidtælling, indpiskere og meget mere. En stor tak til alle, der var med. Ingen kunne undværes.
Der foregår også andet i vores forening end konkurrencer. Det renoveringsarbejde, der er foregået igennem året, er til
glæde for alle. Det ligger i sagens natur, at man aldrig bliver færdig med renovering. Næste projekt bliver opstilling af
lysmasterne på træningsbanen og indhegningen af agiltybanen - en større opgave, som vi ikke kan være for mange til at
løfte. Datoen bliver meldt ud snarest og - for at komme tilbage til det med de menneskelige ressourcer - I skal ikke
holde jer tilbage fra at melde jer som hjælpere. Det behøver ikke at være mange timer, og det er jo dejligt at møde
hinanden uden for de sædvanlige rammer.
Udvikling af klubben skal forstås bredt. Medlemstallet er kun ét af parameterne for et sundt og givende foreningsliv.
Hvad går I og drømmer om i forhold til klubtilbud? Hvad kan vi gøre mere ud af? Har I en spændende idé, som kan være
med til at trække flere medlemmer? Eller være til glæde for de nuværende medlemmer? Bingo? Fester? Kurser?
Bestyrelsen hører rigtig gerne fra jer om idéer til videreudvikling.
Kommende begivenheder: årets sidste hvalpehold bliver oprettet i august. I september er der formandsmøde og
sporkursus for konkurrencehunde. I oktober er der kredskursus for trænere og venskabskonkurrence. Og før vi ved af
det – er det Jul igen.
Der er nok at se til.
Med venlig hilsen
Christina Billquist (pva. Bestyrelsen)

