Nyhedsbrev maj 2015

Lige pludseligt er vi midt i maj måned og til min store overraskelse, må jeg konstatere, at
nyhedsbrevene for i år er udeblevet! Indtil nu. Et hurtigt tilbageblik på bestyrelsens år viser den ene
aktivitet efter den anden, hvor bestyrelsens medlemmer har været i sving. Og deri ligger
forklaringen. Vi har været så fortravlede, at det var først sidste uge, at vi kunne holde et decideret
bestyrelsesmøde -sidste bestyrelsesmøde var i februar. Landsmøde, kredsmøde og møderne i
forbindelse med nordisk har fyldt meget. Vi er ikke i tvivl om, at tiden har været givet godt ud. Men
det var nu dejligt at få nordisk afviklet for at kunne komme videre til årets næste pejlemærke –
dyrskuet. Men mere om det senere.
Der er blevet skrevet om nordisk på facebook og i avisen, og efter omtalen at dømme er det gået
godt. Rigtig godt. De mange hjælpere fra klubben, der har været med til at få det hele til at køre så
eksemplarisk, skal også takkes. Det gør vi lørdag den 30. maj, hvor der er fællesspisning i klubhuset
for hjælperne - en lille gestus fra bestyrelsens side som tak for en store indsats. Husk at tilmelde jer!
Det bliver en hyggelig aften.
Mens nordisk har fyldt meget i forhold til mødeaktiviteter, har livet på hundetræningsbanen kørt
som sædvanligt. Hvalpeholdet, som blev oprettet i januar, blev afviklet sidste uge, da holdet kom op
til kørekort. Det er altid spændende at se hundeførerne og hundene kom igennem hele forløbet og

med stolthed og glæde tage imod deres resultater. Svend Erik var, som sædvanlig, en venlig og
retfærdig dommer, og alle kom igennem uden tårer  - dog måske ikke uden en del nerver, der
skulle dæmpes. Vi glæder os til at se flere fra hvalpeholdet begynde på stabiliseringsholdet onsdag
aftener kl. 19.00.
Allerede nu er der blevet dannet et nyt hvalpehold, som Susanne Bundgaard tager sig kærligt af. De
træner kl.17.30 onsdag aften, så jer, der trænger til at hilse på de firbenede, når de måske er
allersødest, har muligheden der.
Skovholdet træner fortsat om mandagen – ikke overraskende er holdet til at
finde i de træningsområder, som DcH Lemvig har aftalt med skovstyrelsen. I
den forbindelse er det vigtigt for alle at huske, at træningsområderne er
forbeholdt træning og ikke til luftning af hunde på egen hånd. Vores gode
samarbejde med skovstyrelsen er det vigtigt at værne om, og det betyder, at
alle regler i forhold til hundenes og hundeførernes færdsel i skoven skal
overholdes. Dianna er desværre nødt til at holde en pause som træner på
skovholdet – vi glæder os til, at hun kan være med igen. Jens Henrik og Lisbeth
fortsætter heldigvis med holdet.

Figur 1 Jens Henrik

Stabiliseringsholdet blev noget amputeret, da skovholdet blev oprettet. Men
nu er der kommet et stabilt, trofast lille hold med nogle nye hundeførere og,
om lidt, endnu flere nye fra det gamle hvalpehold. Det giver altid en
spændende dynamik, når der indsluses andre. Da jeg selv står for
stabiliseringsholdet, glæder jeg mig til at få opbygget et godt fællesskab hen
mod sommeren.
C-konkurrenceholdet er et lille hold, der arbejder sammen med Jytte
Brunsgård, én af vores gamle trænere, som har fundet vej tilbage til DcH. Her på
holdet arbejdes der med benhård konkurrencetræning. Det bliver spændende
at se, hvordan holdet med tiden vil udvikle sig.

Figur 2 Christina

De andre lydighedskonkurrencehold (B-, A- og E-hold) arbejder fortsat dybt inde
i skoven, hvor udfordringerne er tilpas store nok til at blive klogere på. John
Sørensen er træner.

Figur 3 Konrad

Agilityholdet er på banen onsdag og torsdag aften. For
agilityhundene er der lige nu optakt til stævnet den første
weekend i juni, hvor hele klubben er med til at løfte de store
og små opgaver, der skal til for at afvikle konkurrencen. Der Figur 4 John Sørensen
skal være mindst 12 hjælpere dagen igennem, men det kan
sagtens være udskiftninger i løbet af dagen. Bare der står 12 til rådighed. Meld
jer så hurtigt som muligt til Konrad eller Svend Erik, hvis I kan være med.

Figur 6 Svend Erik

Vores agilitytrænere har for nylig været vært
for den første fællestræningsdag for
agilityfolk. Dagen er blevet til efter ønsker fra
4 klubber: Lemvig, Thyholm, Sydthyholm og
Holstebro. Det egentlige
planlægningsarbejde blev lavet i foråret, men
selve tanken blev luftet i november sidste år
på Konrads initiativ. Det ser allerede meget
lovende ud.

Figur 5 Tanja og LIsbeth

Som formand er jeg tit en beæret modtager af ros i forhold til klubmedlemmers indsats i den ene
eller den anden sammenhæng. Det oplevede jeg også fra deltagere i fællestræning fra Holstebro og
Thyholm på vegne af vores agility trænere i Lemvig. Og den ros giver jeg videre. Godt gået af alle
der var med! For jer, der ikke ved det, er vores agilitytrænere Konrad Graakjær, Svend Erik Olesen,
Tanja Olesen og føl, Lisbeth Sørensen.
Rallyholdet er i hastigt udvikling og vores hundeførere på banen bliver dygtigere og dygtigere under
Diannas kyndige vejledning. Det er dejligt at fornemme den gode stemning på holdet og læse om
resultaterne, der synes at dække alle yderpunkter og det, der ligger imellem.
Figur 8 Dianna

I nyhedsbrevet denne gang er der fokus på vores aktive trænere. (Vi mangler
lige et billede af Susanne og Jytte - fotografen er på vej!). Klubbens trænere
gør et kæmpestort arbejde frivilligt – året rundt. Husk at forkæle dem en gang
i mellem. Og hvis du selv har interesse for trænergerning, snak med din
træner om det eller kontakt bestyrelsen. Vi er altid interesseret i at høre fra
jer.
For de medlemmer der ikke ved det, har Dch Lemvig en facebook gruppe, der
hedder (ikke overraskende) DcH Lemvig. Officielle meddelelser fra bl.a.
bestyrelsen, får I gennem jeres mail – mens de uformelle – og tit lidt sjovere
nyheder og mange gode billeder kommer på facebook. Kig ind og anmod om
at blive medlem. Der er altid plads til flere.

Figur 7 Dianna

Vi går hastigt mod sommerferien. Som udgangspunkt trænes der ikke i juli –
men der kan være andre aftaler på de enkelte hold. Husk at tjekke med netop jeres træner om evt.
træning.
Hermed ønsker om en rigtig god sommer. (Den plejer at kommer på et tidpunkt.)
Mvh
Christina Billquist (p.v.a. bestyrelsen)

