Nyhedsbrev juli 2016
Kære hundeførere.
Dette nyhedsbrev går også ud til vores nyeste medlemmer, som måske
endnu ikke er begyndt på holdene. Der er nemlig 2 hvalpehold, der
begynder i august. Det første hold har Susanne Bundgaard Vestergaard
allerede holdt orienteringsmøde med  og det andet tager Inger
Kristensen sig af. De begynder midt i august. Der bliver fortsat
indsluset nye på familieholdet mandag aftener og på agilityholdet om
onsdagen. Tag godt imod dem  det er altid dejligt at finde nogle nye at
dele erfaringer med.
Lige før sommerferien afviklede DcH Lemvig to store stævne: Det årlige agilitystævne ved
dyrskuet og en kredskonkurrence i lydighed for alle klasser. Det første blev afholdt på to
bagende varme dage, som vi desværre ikke så magen til resten af sommeren. Der blev flyttet,
stillet op, bagt, brygget kaffe og takket være vores flittige medlemmer, blev det til endnu et
vellykket stævne. Et par weekender senere, den 19. juni, måtte der
igen trækkes på medlemmerne for at få lydighedskonkurrencen til
at lykkes  som den også gjorde. Tak til alle de mange hjælpere 
og især til Svend Erik, Konrad og Jens Henrik, som fik det hele til at
hænge sammen på dagene.
Derefter kunne vi ånder lettede op og glæder os til en velfortjent
sommerferie. Men hvor var det dejligt at se på facebook, at nogle
ikke har holdt sig helt fri for træning og har benyttet sig af
træningsområdet i sommerferien. Godt gået! Det har jeres hunde
sikkert være glade for.
Her ved slutningen af sommerferien kan vi se frem til en travl sensommer/efterår. Klubben har
nemlig meget at byde på i den kommende tid, hvor der både er hyggeligt samvær hundeførerne
imellem og selvfølgelig også for vores hunde. Men først skal der knokles.
Den 13. august er klubbens arbejdsdag, og der står mange opgaver
på “todo” listen. Husk at kigge på opslaget på facebook, i jeres
mail eller på hjemmesiden http://dchlemvig.dk/ for at se, hvad
der skal ordnes på dagen, og hvordan I melder jer til. Den 3.
september afholdes der høstfest. Aktivitetsudvalget er i gang med
planlægning, og I hører snart mere om, hvordan det kommer til at
foregå. Den næste fællestræningsdag (træning på kryds og tværs
af holdene) finder sted den 1. oktober. Det er en dag, der virkelig
giver pote i forhold til klubbens sociale samvær og som også giver

indblik de forskellige hundeaktiviteter, klubben kan tilbyde sine medlemmer. I efteråret er
klubben vært ved 2 træningsdage for trænere i spor og i rundering. Her har vi muligheden for at
deltage med nogle af klubbens egne medlemmer.
Klubben sender 4 trænere afsted for at dygtiggøre sig i løbet af
efteråret. Susanne Bundsgaard Vestergaard og Jens Henrik Kristensen
skal lære endnu mere om lydighedsprogrammet, og Susanne
Christoffersen og Christina Alaelua skal afsted på rallykursus. Vi har
netop været lidt sårbare i forhold til rallytræning, mens Dianna har
haft travlt med at tage sig af en lille ny tobenet. I foråret/sommeren
har vi har kunnet låne os til en dygtig træner, Mette Olesen, som
kørte fra Thyholm for at træne holdet. Nu kan vi satse på en
langsigtet løsning. I oktober har trænere muligheden for at deltage i
“oktober kredskursus” i et udvalg af kurser. Det er nemlig vigtigt for klubbens udvikling at følge
med i ny viden og nye idéer. Det er ikke alt, der kan bruges, men vigtigt er det at vide, hvad der
rører sig. Guldkornene sender vi videre til vores medlemmer.
Vi er i den forbindelse altid på udkig efter nogle, der har interesse for
trænergerningen. Den indebærer en periode som føl/hjælpetræner
på forskellige hold, for at få indblik i, hvad det vil sige at være træner,
efterfulgt af en tid som aspirant. Trine Nørgaard, som mange kender
fra agility og familieholdet er nemlig aspirant og skal i efteråret i
gang med overbygningen i agility. Hvis du har interesse for
trænergerningen, må du meget gerne sige det til din træner eller/og
til bestyrelsen.
Lige før sommerferien fik vi en ny kassérer, Catharina MuhleZimino
som i den kommende tid bliver lært op af Anna Grete. Vi er heldige at have dem begge to et
stykke tid. Alle skriftlige henvendelser til kasseren skal fremover foregå på mailen:
kasserer@dchlemvig.dk
Hermed en påmindelse om vores nye kontonr. 9070 1626666511.
Af vores nye medlemmer forventes der, at klubben modtager
betaling af kontingent senest efter de første 2 gange, som
betragtes som en prøveperiode. Hvalpeholdet betaler 1000 kr. for
deres kursusforløb. Deltager, der bliver sluset ind på andre hold i
løbet af året, betaler en del af årets kontingent. Se her for
detaljerne: http://dchlemvig.dk/traening2/kontingent . Jeres
kontingent dækker betalingen til DcH landsforeningen og kredsen,
som bl.a. står for uddannelsen af trænere, konsulent og
eftersøgningstjeneste, koordineringsaktiviteter i forbindelse med
konkurrencer og ikke mindst for den udvidede forsikring af jeres

hunde. Dvs. at I kun skal betale den lovpligtige forsikring gennem jeres eget forsikringsselskab.
Fra bestyrelsens side siger vi hjertelig velkommen til vores nye medlemmer og et på glædeligt
gensyn til vores gamle medlemmer. (Og for jer, der ikke ved det, er der billeder af klubbens
flittige, engagerede og nogle gange trætte bestyrelse, der pynter på siderne :) ).
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

