
 

 

 
 

 

Sendt på mail til alle medlemmer, har du ikke modtaget den, men læser den på hjemmesiden, så er der sik-

kert fejl i mailadressen, så giv kassereren den rigtige mailadresse

 

Kære medlemmer 

 

Så er det tid til lidt information fra din forening på Trundholm mose, påsken står for døren 

og vi har i dag lørdag den 29. marts afholdt afslutningskonkurrence for de hundeførere 

der startede på kursushold i januar, ud af 12 mulige deltog 11 vovser i afslutningen et flot 

fremmøde, efter den uformelle konkurrence blev resultaterne offentliggjort på terrassen.  

 

Nye hundeførere hvor maksimum var 80 point. 

 

1. Mikael  m/Danna 78,5 point 

2. René   m/Henry 78,0 point 

3. Marianne m/Ricki 76,0 point   

4. Sussi  m/Qing 74,5 point 

5. Finn  m/Aslan 73,5 point 

6. Anne m/Rex 73,5 point  

7. Per  m/Ego 73,0 point  

8. Gerda m/Bruce 72,0 point 

 

 

 
Fra venstre Rene – Mikael - Marianne 

Odsherred Civile Hundeførerforening 
Nyhedsbrev marts 2015 



 

 

 

 

Tidligere hundeførere hvor maksimum også var 80 point. 

 

1. Bjarne  m/Gudrun    78,5 point 

2. Eva    m/Smilla    78,0 point 

3. Nina  m/Gwenna  74,5 point 

 

 
Fra venstre Eva-Bjarne-Nina  
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Træning aflyst 

I påsken 

og 

Kr. Himmelfartsdag torsdag den 14. maj 

Sidste søndagstræning i foråret 
 

Søndag den 29. marts var også den sidste søndag hvor der er træning på hold, 

Efter påske tager vi fat om torsdagen. 

 

Agility træner 18:00 til 19:00 

Davids hold træner 17:30 til 18:30 

Øvrige C-hold incl. holdet der lige har været til afslutning 19:00 – 20:00 

 



 

 

 

Arbejdsdagen i foråret  

Har vi planlagt til søndag den 19. april 8:00 til 15:00 

Vi håber at mange af jer vil give en hånd med på dagen, vi er også glade for hjælp i nogle timer, hvis du ikke 

har hele dagen til rådighed.  

I ugen før arbejdsdagen vil i alle få en mail hvor i kan tilmelde jer, som det ser ud nu har vi følgende i tan-

kerne til dagen: 

Opsætning af hegn omkring agilitybanen – opretning af skjul – planering af parkeringsplads – ukrudtbe-

kæmpelse omkring klubhuset – tømning og væltesikring af skraldespande - skift af flagline – maling af con-

tainere – reparation af spring – diverse beskæring af hegn etc. 

Har du/i mulighed for at give en hånd med opgaverne på et andet tidspunkt end denne søndag, f.eks. en 

dag før/efter træning ,så tag en snak med din træner eller et bestyrelsesmedlem. 

 

Agilitykonkurrence søndag den 31. maj 2015 

 

Foreningen holder en landsdækkende agilitykonkurrence, hvor der skal bruges en del hjæl-

pere, har du tid og lyst til at give en hånd med i tidsrummet 7:00 til 16:00, ikke nødvendigvis 

alle timer så tag en snak med næstformand Jeanette om jobbene 

evt. på mail jeanette@dch-odsherred.dk 

 

 

 

 

mailto:jeanette@dch-odsherred.dk


 

 

 

 

 

 

Foreningen har en aftale med festivalen om at bemande teamet som hedder DcH tilsyn med omkring 40 

personer, dette giver et pænt beløb til klubkassen. 

Opgaven der løses er i grove træk at føre opsyn med udstyr og areal i ugen op til festivalen mens der stilles 

op, under festivalen og efter festivalen, størsteparten foregår i de sene aften og nattetimer, men i år vil der 

også være en del dagvagter under selve festivalen. 

Vi er så heldige at hundene kan deltage i vagterne, da vi ikke opererer blandt publikum, se opslaget på 

hjemmesiden hvis de har interesse, her kan du læse hvad det kræver og hvad hjælperne modtager, alle kan 

være hjælpere, det kræver ikke medlemskab af hundeforeningen, pt. har vi en del ”venner” der giver en 

hånd med udover medlemmerne fra mosen. 

Brug gerne tilmeldingsformularen hvis du har spørgsmål eller tag en snak med formanden Ole eller næste-

formanden Jeanette, der har tjansen som henholdsvis teamchef og højre hånd for teamet.                                                                                                                                   

 

 Gæstebog kontra Facebook 
Da tiden er løbet fra brugen af vores gæstebog, har bestyrelsen drøftet dette og efterfølgende 

oprettet Facebook gruppen ”DcH-Odsherred” der i dagligdagen kan bruges af medlemmer, 

trænere, bestyrelse til positiv dialog, beskeder, opload af hunde og træningsaktuelle billeder og 
en mængde andet.  

 


