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Formandens indlæg
Som antydet i de sidste 2 HundeTimeser, så har min tid, til at være
aktiv på tangenterne, været noget begrænset. Men juleferien har dog givet
lidt tid til at få fulgt op på det forsømte.
Vi har siden sommerferien kunnet
træne uden restriktioner fra det offentlige, det har været dejligt. Vi har dog
været ramt af flere tilfælde af syge
hunde og hundefører. Samt skader på
hunde, som har medført afbud i længere perioder. Det er ikke skader der er
sket ved træning, men det tager alligevel træningstid fra de ramte hunde.
Det er dejligt at se, at der igen er
nogle af vores hundefører, der er begyndt at gå til konkurrencer. Det har
ellers været et område, hvor der har
været meget stille.
Vi havde jo selv en lokalkonkurrence den 30. oktober. Der var masser
af hunde, men der manglede nogle af
vores egne. Især i Ny C, hvor der godt
kunne have været nogle af vores egne
hundefører med. Vi har nogle ganske
udmærkede Ny C hunde, som sagtens
har kunnet gøre sig gældende her. Og
nu er lokalkonkurrencerne jo lavet
netop for, at kunne prøve at komme i
konkurrence og få testet sin hund af i
et forholdsvis ustresset miljø, med
andre hundefører i samme situation.
Så næste gang der er en lokalkonkurrence, så tag dog chancen.
Hvor der til lokalkonkurrencer er
hunde fra andre klubber, så er vores
klubmesterskab forbeholdt vores egne
hunde. Og der er åben for alle, der kan
mønsteret i lineføringen. Det er godt

nok programmet i C, B og A, der er
udgangspunkt. Men der er ikke krav
om, at alle øvelser sidder lige i skabet.
Så det er en god mulighed for at prøve
sin hund og egne evner af, og samtidig
få det kommenteret af en erfaren dommer. Så har man noget, som man kan
bruge til at arbejde videre på efterfølgende.
Der er tradition for at vi ikke får
resultaterne fra klubmesterskabet før
til julefrokosten om aftenen. Til gengæld får vi alle sammen en god middag sammen med dommerne.
Vores traditionelle julefrokost falder om aftenen, som der har været
klubmesterskab om dagen. Det var jo
så den 27. november.
Vi havde en ganske fin julefrokost
med uddeling af klubmesterskabspokaler, års pokaler og hvad der ellers er
af klap og ros.
Jule afslutningen den 5. december
startede ud med en gåtur, den var ikke
så lang, da der var meget glat nogle
steder, og den rute vi tidligere har
brugt var ufremkommelig på grund af
nedfaldende grene og væltede træer.
Og så var der rigtigt vandkoldt. Vel
hjemkommet kunne man blive varmet
op i klubhuset med gløgg og æbleskiver.
Jeg håber at vi ses igen søndag den 9.
januar til appel, og husk generalforsamlingen den 19. januar.
Glædelig
Og
Godt nytår
Bent
- DE STØTTER OS!
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Kursustest 14. november 2021

Årets sidste hvalpehold startede op
med informationsaften tirsdag den 31.
august med træningsstart den 5 september. Efter informationsaftenen var
der udsigt til, at der ville komme 22
hunde på kursusholdet. Så vi måtte
sikre os, at der var tilstrækkelig instruktør kapacitet, så instruktør truppen bestod af Lis, Bent, Stig, Jette og
Bjarne, så var vi sikker på at der altid
ville være mindst 3 til stede. Efter første uge kunne vi konstatere, at der var
20 hunde, som var mødt op. Efter nogle uger kunne vi konstaterer, at der var
18 hundefører der hang ved og fortsatte kurset ud. Det er også det hold der
har de sværeste forhold. For det første
bliver vejret ringere og ringere, men
samtidig ender de også med at træne
ved kunstig lys, hvilket giver ekstra
udfordringer. Alle udfordringerne til
trods, nåede vi frem til afslutningen
den 14. november. Af de 18 der havde
holdt ud, var der 12, som kunne kom-
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me til testen. Testen er en afslutning,
hvor vi lige ser, hvor lang vi er kommet med hvalpen. Det er et øjebliksbillede og afhænger selvfølgelig af hvordan forholdene lige er på testtidspunktet. Og her tæller vejr, lyde og hundeførerens nervøsitet ind (og de fleste
hundeførere er nervøse). Der er ikke
noget med at man kan dumpe, men
man får en vurdering af, hvor man skal
sætte ind på sin videre træning.
Testen forløb som følger: Astrid
Clausen med Sigurt 72 point, Annette
de Hemmer med Ninka 46 point, Christian Kluwer med Dolly 85 point, Kathy Chappuis med Dakota 50 point,
Daniel Andersen med Milo 98 point,
Mette Okholm med Maggie 60 point,
Jesper Wissing med Louis 76 point,
Torben Mørk med Ask 72 point, Britta
Bødker Poulsen med Sigga 24 point,
Trine Lykkegaard Sønderkær med
Buller 77 point, Jens Pedersen med
(Fortsættes på side 7)
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(Fortsat fra side 6)

Lucca 90 point og Mette Holt Jørgensen med Alfred 68 point.
Det var Daniel og Milo, der løb
med dagens højeste score, men det
viser sig, at det også er årets højeste
score. Rigtigt flot.
Vi var heldig med vejret. Under
hele testen havde der været tørvejr,

men vi havde knapt nået at komme ind
og fået sat os til afslutningskaffen, da
vor herre ikke kunne holde sig mere,
og der kom en gevaldig regnbyge.
Heldigvis var den ovre, da vi var færdig med afslutningen. Så vi kunne
komme ud til bilerne i tørvejr.
Bent
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Autoriseret Royal Canin forhandler
Mandag - Fredag
kl. 9.00-17.30
Lørdag
kl. 9.00-13.00
kl. 10.00-15.00
Himmelkol 1 ¤ 9550 Mariager ¤ Tlf. 98 54 14 00 ¤ www. Vorupgruppen.dk Søndag
Tømmerh. åbner dog man-fre kl. 6.30

TØMMERHANDEL OG BYGGECENTER

Meget mere discount!
Åben hverdag 7—22

Gl. Hobrovej 2
9550 Mariager
Tlf. 9858 4838
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Side 9 hunden
Hej jeg hedder Chang
Jeg er født på en gård i Valsgård den 19.
marts 2021 og jeg har 7 søskende.
Min far siger, at man skal opdrage sine børn,
som man opdrager sin hund, eller var det omvendt ? Det er også lige meget, han har ingen
børn. Men i hvert tilfælde slæbte han mig til
træning bare to dage efter jeg var flyttet hjem
til ham. Og det var dejligt, for så mødte jeg en
masse andre hunde på næsten samme alder som
mig. De var rigtig sjove at lege med.
Min far ville have mig til at lave en masse
øvelser, ja, ja det gør jeg så, når jeg vil, så lære
han også noget, tålmodighed !
Jeg har bidt i en masse ting. Meget af det er
rigtigt sjovt at bide i, men der er nogle små flyvende tingester, som er gule og sort stribede, som
har nogle voldsomme bi-virkninger, og det er
ikke særlig sjovt.
Far synes at jeg vokser alt for
hurtigt. Pjat, jeg er teenager, jeg er
stor og kan alting selv, og jeg ved
lige hvordan tingene skal være.
Men far er nu ikke altid enig, fred
være med ham, han lære det nok.
Jeg holder meget af at være på
hundetræningspladsen, og det er
træls at far også skal bruge tid på
andre hunde, for så skal jeg sidde i
bilen. Men han har lovet at jeg nok
skal komme til at træne mere, det
må jeg så håbe.
Vi ses nok på træningepladsen.
Hilsen Chang
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Schæferen
Oprindelse.
Schæferen stammer fra Tyskland, hvor den i
1800-tallet blev fremavlet til at skulle være den
perfekte avlshund. Oprindeligt blev hunden til
som en blanding mellem forskellige racer af
tyske hyrdehunde og den velkendte Collie-race.
De første schæferhunde kom til Danmark i
1920’erne, og siden har racens antal i Danmark
været stødt stigende. Indavl har i perioder givet
racen et lidt blandet ry og gjort den lidt skrøbelig. Dette har dog ændret sig inden for de seneste år
Temperament
Schæferens temperament er kendetegnet ved, at
den møder verden uden nogen som helst former
for frygt, hvilket naturligt har bidraget til at
skabe hundens image som værende en rigtig
vagthund. Dette “vagtgen” hænger også sammen med, at hunden per natur har brug for træning og udfordringer dagligt. Hundens temperament egner sig derfor ikke til udelukkende at
være en decideret familiehund eller hjemmehund - og slet ikke i en lejlighed. Den har brug
for at få afløb for al den energi og styrke, som
kendetegner racen. Schæfere er intelligente og
hunden er blevet betegnet som den tredje mest
intelligente af alle hunderacer i Stanley Corens
“The Intelligence of Dogs”
Hundens høje intelligens kombineret med dens
store behov for motion, gør det særdeles væsentligt at aktivere hunden samt give den opgaver og derved følelsen af et formål. Hvis hunden slet ikke stimuleres, kan den blive rastløs
og destruktiv.
En schæfer er først og fremmest en vagthund.
Den ser det som sin fornemmeste opgave at
vogte over og forsvare sin ejer. Heri ligger
forklaringen på, at nogen kan opfatte hunden
som værende lidt intimiderende. Af samme
grund bliver racen netop ofte brugt som politihund, militærhund, førerhund, redningshund,
servicehund for handicappede og ikke mindst
vagthund. Grunden til at racen egner sig godt til
disse formål, er bl.a. den høje intelligens kombineret med den høje grad af udholdenhed.
Det betyder dog ikke, at schæferhunden ikke
kan fungere som en hyggelig og legesyg familiehund. Hundens beskytterinstinkt fortæller
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den fx, at den skal beskytte børnene i familien.
For at det skal kunne lykkes, er det altafgørende, at hunden bliver socialiseret allerede, mens
den er hvalp, og vokser op med social kontakt
med andre mennesker
Hos schæferhunde er det af afgørende betydning, at hunden kan skelne mellem, hvad der
udgør en trussel, og hvad der ikke udgør en
trussel for ejeren. Kan hunden ikke se denne
forskel, bliver den ikke brugt inden for militær
og politi
Det optimale resultat er opnået, når hunden
bruger sine evner som en vågen og frygtløs
hund, når den er vagthund og skal beskytte sine
ejermænd, men samtidig er en kærlig og mild
hund inden for hjemmets fire vægge. Af samme
grund er det ikke altid lige enkelt at foretage en
omplacering af hunden, da den ofte knytter sig
stærkt til sin ejer.
Ydre kendetegn
En schæferhund er altid let at genkende pga. sit
store, kileformede hoved og de opretstående
ører, der er med til at understrege hundens vakse udseende. En fuldvoksen hunds vægt vil
typisk være ca. 30-32 kg - tæverne dog lidt
lavere. Dens gennemsnitlige levealder er 12-13
år. Gennemsnitshøjden for en schæferhund er
55-65 cm afhængig af racen. Det er meget karakteristisk for nogle former for schæferhunde
(fx den amerikanske schæferhund), at den er
højere på forkroppen end på bagkroppen. Desuden har den kompakte og vældigt stærke ben.
Hundene har en speciel gangart, som er karakteristisk for racen. Som fuldvoksen har hunden
opretstående ører, som af mange opfattes som
et af racens kendetegn. Men som hvalp har
hundene hængeører de første uger eller måneder, og det er ikke ualmindeligt, at hunden gennemgår flere faser med skiftevis et øre oppe og
et øre nede og begge ører nede, før begge ører
bliver opretstående.
Hundens pels består af to lag: en ydre og en
indre pels. Oprindeligt er racen korthåret, men i
dag ses der også mere langhårede schæferhunde. Der er dog forskelle på hundene fra land til
land. Nogle former for schæfere læner sig tættere op af den oprindelige schæfer, som den
blev fremavlet i Tyskland i 1800-tallet.
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Juleafslutning
Den 5. december var det tid til at vi
afholdte vores traditionelle juleafslutning. Alt efter vejret har vi haft forskellige ting på programmet den dag. I
år var vejret ret træls. Der var sne, det
var koldt og det blæste, så det blev til
en gåtur.

Turen blev ikke så lang, da den tur,
vi tidligere har brugt ikke var farbar på
grund af, at tøsneen i måneden før,
havde væltet træer og knækket en
masse grene af, så det var næsten
umuligt at komme frem. Men vi lavede en kort tur rundt om XL, og det var
også godt nok, da det viste sig at være
ret glat det meste af vejen, så det var
lidt anstrengende at gå turen.
Vi sendte deltagerne ud i tre grupper, for på rutemarkeringerne var der
bogstaver som tilsammen skulle give
årets jule ord.

Alle kom helskindet hjem, og kunne varme sig i klubhuset med varm
gløgg og æbleskiver. Det var der heldigvis mange som gjorde, det gav også
en god snak i klubhuset. Der var også
uddeling af en lille erkendelighed til
alle dem, der havde gjort lidt ekstra for
foreningen
gennem året.
Og en stor tak
til dem.
Officielt
sluttede træningsåret her,
men for dem,
der havde lidt
tid op til jul,
var der mulighed for at
komme
til
lidt fællestræning lørdag den 11. og lørdag den 18.
december.
Bent
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Klubmesterskab 2021
I DcH Mariager har vi den tradition, at vi slutter året med en konkurrence medlemmerne imellem, og kun for
vores egne medlemmer. Klubmesterskabet er en konkurrence, hvor alle må
være med, også selvom ens hund ikke
er helt god til alle øvelserne. Mange
har godt af at prøve at have lidt nerver
på, og se hvad det er der kan arbejdes
hen til. Klubmesterskabet blev i år
afholdt lørdag den 27. november. Der
blev konkurreret i klasserne C, B og
A. Desværre var der ikke så mange,
som havde meldt sig til. Der var 3 C
hunde, 4 B hunde og 2 A hunde.
Dommer Kurt Espensen var sat på
til at dømme C og B hundenes lydighed, mens Susanne Hvid tog sig af A
hundene og B spor.
Da vi stillede banerne op fredag
eftermiddag, var vejret rimelig godt.
Men af vi mødte ind lørdag morgen,
ved 8 tiden, regnede det ret pænt. Der
var mere eller mindre lovet regn det
meste af dagen, og det var jo ikke lige
det vi havde håbet på. Heldigvis holdt
det næsten op med at regne, ligesom vi
gik i gang med konkurrencerne. Det
fugtede lidt det meste af dagen, men
ikke så meget at det gjorde os våde,
men det gav kolde fingre.
Vi startede konkurrencen kl. 9. C
og B hundene blev på pladsen, mens A
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hundene tog på Ho Høj til eftersøgning og fritsøg.
Torben Mørk stod for B sporerne,
og med kun 4 spor, kunne de være på
marken lige bag ved træningspladsen,
så det kunne ikke være nemmere. Jeg
lagde selv A sporerne på en mark på
Vest Hem vej, så det var også lige i
nærheden.
Da konkurrencen var færdig var
der fællesspisning. Birte havde som
sædvanlig lavet noget godt mad. Resultaterne blev ikke læst op, da klubmestrene først vil blive offentliggjort
ved julefrokosten om aftenen.
Men her er resultaterne af klubmesterskabet :

(Fortsættes på side 13)
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(Fortsat fra side 12)

C klassen
Claus Kjærgaard

Tulle

102,45

Jan Rasmussen

Tessa

96,25

Louise Reincke

Anton

87,5

B klassen
Jeanne S. Sørensen

Freja

174,20

Ole Grøndahl

Asti

150,50

Bodil Reincke

Pippi

118,40

Stig Finstad

Blackie

87,00

A klassen
Hannah S. Andersen Buster

241,60

Bjarne Christensen

202,40

Maja

Bent
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Julefrokost
Julefrokost 2021
Efter klubmesterskabet var det tid
til at få gjort klar til en af årets store
begivenheder. Nemlig vores julefrokost.
Heldigvis var der nogle stykker der
lige ville blive efter klubmesterskaber,
og give en hånd med til at dække bordet. Det var hurtigt gjort, da vi bare
skulle have dækket et bord, der var
nemlig kun tilmeldt 19 til julefrokosten.
Der var inviteret til kl. 18.30. Maden fik vi leveret udefra, og den ankom kl. 18, så der var ikke meget tid
til at få klargjort de forskellige retter.
Men der var heldigvis nogle flittige
hjælpere, som hurtigt fik første afdeling båret ind og anrettet.

Vi har en fast procedure ved vores
julefrokost. Først bliver det kolde, plus
de lune fiskefileter sat ind. Når alle har
været igennem det, og sikkert egentlig
også er ved at være mæt, går vi til det
punkt, som vi kan kalde hædersbevis-
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ninger. Det lyder flot, det dækker over,
at nogle har gjort det lidt bedre end
alle os andre. Der er en lang liste, som
kommer lige efter denne artikel. Det er
også her, at de forskellige hold giver
deres instruktør en julekurv, som tak
for det år der er gået. Det syners vi er
rigtigt dejligt.
Efter alt det højtidelige er de første
retter ved at have bundfældet sig, og
der er blevet lidt plads til det lune.
Efter en lille times tid, er buffeten ved
at se lidt hærget ud, og så er vi nået til
fjerde del af aftenen, nemlig pakkespillet. Det er en tradition vi fik indført, da vi flyttede ind i vores nuværende klubhus, hvor man kan rejse sig
fra bordet og bevæge sig rundt, uden
at alle de andre på den side af bordet
også skulle rejse sig. Sådan et pakkespil tager rundt regnet ca. 20 minutter
plus et par minutter til at få ryddet alt
indpakningspapiret af vejen. Og så
(Fortsættes på side 15)

15

(Fortsat fra side 14)

skal der også lige et par minutter til at
få vejret igen.
Efter pakkespillet slutter vi måltidet af med risalamande og kaffe. Hele
aftenen har folk snakket og hygget.
Vores julefrokost er altid en hyggelig
aften, men når vi er hen ad omkring kl.
23 - 24 tiden, kan man godt mærke, at
det har været en lang dag, og folk begynder at bryde op.
I køkkenet har vi MARIE til at
klare opvasken, og det gør den rigtigt
godt, så når vi møder ind søndag formiddag, er der ikke ret meget, der skal
vaskes af. Og eller se det hovedsagelig, at få de sidste flasker ryddet af
bordet, og få fejet gulvet, samt få ryddet op i køleskabet.
Tak til alle for en hyggelig aften.
Hæderspokaler gik som følger:

Bedste gennemsnit af tre konkurrencer
i C klassen:
Pia Jessen med Callie, 125,48 point
Bedste gennemsnit af tre konkurrencer
i B klassen:
Jeanne Sørensen med Freja, 146,28
point
Bedste gennemsnit af tre konkurrencer
i A klassen:
Hannah S. Andersen med Buster,
220,40 point.

Flidspræmie. For bedste fremmøde
Hannah S. Andersen med 46 træningsdage
Bedste kursushund i året:
Daniel Andersen med Milo, 98 point
Klubmester i C klassen:
Claus Kjærgaard med Tulle 102,45
point
Klubmester i B klassen:
Jeanne Sørensen med Freja, 174,20
point
Klubmester i A klassen:
Hannah S. Andersen med Buster,
241,60 point
Bent
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NORDRE INBDUSTRIGADE 10
9550 MARIAGER

Lækker
Chokolade, vin,
speciel øl
og flotte
gavekurve

Smukke
Buketter og
Dekorationer i
alle prisklasser

Fortovet er altid fyldt med flotte blomster
og krukker til ude miljøet

Det nye administrationsprogram i DcH forlanger at alle indmelder
sig elektronisk.
Medlemmer af DcH Mariager skal bruge adressen:

www.dch-mariager.dk
Tryk på poten i øverste højre hjørne, tryk på feltet >opret profil<
Udfyld skemaet og tryk på send.
Husk kodeordet
Der kommer en mail med bekræftelse på indmeldelse.
(Der vil være mulighed for at få hjælp i klubhuset efter træning)
STØT VORE ANNONCØRER -
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Indkaldelse til generalforsamling
19. Januar 2022
Der afholdes generalforsamling for DcH Mariager i klubhuset på
Klostermarken 15 onsdag den 19. Januar 2022 kl. 19.00.
Dagsorden som følger:
1 Valg af dirigent.
2 Formanden aflægger beretning.
3 Revideret regnskab forelægges.
4 Valg af kasserer.

Lis Skøtt

Modtager genvalg

5 Valg af bestyrelsesmedlem og suppleanter til bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlem Ole Grøndahl
Modtager genvalg
og Jonna Jensen
2 bestyrelsessuppleanter. Birte Pedersen og Bodil Reincke er på valg
6 Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
Revisorerne
Bjarne Christensen og Anne Jensen er på valg
Revisorsuppleant
Finn Nielsen og Stig Finstad er på valg
7 Valg til diverse udvalg.
8 Fastsættelse af kontingent for næste år.
9

Indkomne forslag. Vedtægter (tilretning til nyt administration system)

10 Eventuelt.
Bemærk: At forslag under punkt 9, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være bestyrelsen i hænde senest 29. december Forslagene skal stilles skriftligt.
Klubbens vedtægter kan du finde bagerst i velkomstbladet til DcH Mariager eller
du kan rekvirere et sæt ved formanden. Der vil også være lagt kopier frem ved
selve generalforsamlingen.
Bestyrelsen
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Formandens beretning
Formandens beretning.
Så længe 2021 vil blive husket, vil
det være det år, hvor vi startede sæsonen uden at starte. Først den 1. marts
kunne vi starte træningen op med instruktører. Selvom vi kun måtte mødes
uden for, på grund af Corona restriktioner, og ikke måtte mødes til kaffe i
klubhuset, fik vi en god start. Det var
også vigtigt, da der var mange medlemmer, der meget gerne ville i gang.
Corona restriktionerne havde også
bevirket, at vi havde måtte udsætte
vores generalforsamling, som skulle
have været afholdt den 20. januar. Det
samme gjorde sig gældende for vores
første hvalpehold, der skulle have været startet den 27. januar. Ja alt, hvor
der var flere end 5 deltagere, måtte
aflyses. Det var først i slutningen af
februar, at det blev meddelt, at der fra
1. marts måtte trænes udendørs med
op til 25 deltagere. Og lige så snart det
var offentliggjort, blev der sendt en
mail ud med start dato til samtlige
medlemmer, samt til de hundeførere
der havde meldt sig til det første hvalpehold. Og der var næsten fuldt hold

med det samme.
På grund af den sene start på det
første hvalpehold var det først færdig
midt i maj, hvor vi egentlig skulle være halvvejs med det andet hold. Men vi
havde på forhånd besluttet, at starte
andet hold op umiddelbart efter første
hold var afsluttet. Det ville betyde, at
andet hold først ville være færdig i
slutningen af sommerferien. Men som
forholdene så ud både i Danmark og
resten af verden, så forventede vi, at
folk måtte blive hjemme og derfor
ville kunne træne igennem. Og det
kom faktisk også til at stemme. Andet
hold var pænt stort, så vi havde ekstra
instruktører på.
Tredje hvalpehold startede normalt
allersidst i august, og var færdig midt i
november. Det var til gengæld et stort
hold, og vi havde også ekstra instruktører på her.
Lige efter sommerferien samlede
Lis et lille NoseWork hold, som gennem 7 lektioner fik de grundlæggende
færdigheder i NoseWork. Herefter har
de mødes en gang om måneden for at
(Fortsættes på side 19)

Åbningstider:
Alle dage
8.00—20.00
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(Fortsat fra side 18)

holde det ved lige og komme lidt videre.
En stor tak til vores instruktører,
der trods alle forhindringerne, har formået at holde sammen på holdene.
Den 28 marts afholdt vi en landsdækkende C og B konkurrence. Lige
til det sidste var der tvivl om, om det
overhovedet ville kunne lade sig gøre
at afholde konkurrencen. Det kunne
lade sig gøre med op til 25 pr. hold,
men det ville blive besværligt. Men
heldigvis blev der en uge før konkurrence, åbnet for at der kunne være op
til 50 pr. hold, hvilket gjorde det noget
nemmere at håndtere. Der var dog
stadig forbud mod at være mere end
10 indendørs. Så det var forbeholdt
køkkenet og beregnere, at være inde.
Alle andre måtte blive uden for, men
alle var så glade for at de endelig kunne komme i gang igen, at de sagtens
kunne leve med det. Og så var vi så
heldige, at det holdt tørvejr lige til vi
var færdige.
I april skulle der have været afholdt en lokalkonkurrence i Hobro,
men den måtte desværre aflyses på
grund af for lille tilmelding. Lokalkonkurrencen i Kongerslev sidst i maj
blev heldigvis afholdt. Og den sidste
lokalkonkurrence i oktober, i Mariager, blev også afviklet med pæn stor
deltagelse.
I efteråret 2020 var kredsen kommet lidt i en knibe, fordi at ingen af de
foreninger, der normalt afholdte kredsens afdeling af eliteturneringen, ville
tage den i 2021. Lidt i panik blev vi

spurgt om vi kunne tage den. Min
umiddelbare tanke var nej, for det havde vi ikke nogen muligheder for, hvor
skulle vi skaffe sporarealer fra. Men så
prøvede vi at kontakte Overgård Gods,
og de var så utrolig venlige, at stille
både jord til spor og skov til eftersøgning til rådighed. Så vi slog til. Konkurrencen blev afholdt den 11. september, og det blev faktisk til en ganske fint lille konkurrence, som vi har
fået ros for. Og vi har faktisk sagt ja til
at tage kreds 3's afdeling af eliteturneringen igen i 2022. Det bliver den 10
september.
I løbet af 2021 har vi udlånt pladsen til mentalbeskrivelse tre gange.
Det har givet noget ekstra arbejde til
køkkenet, som også har stået for mad
ved alle andre arrangementer, vi har
afholdt i løbet af året. Så derfor er der
en stor tak til Birte og hjælpere for den
store indsats i gennem året.
Vi har jo tre store sociale projekter
om året uden hund. Det ene er vores
sommer grill fest, som det trods alt
også kunne og blev gennemført i år.
Det blev til en rigtig hyggelig aften,
vejret var fint, maden god og vi havde
en rigtig hyggelig aften.
Vi har normalt også en sommerudflugt, hvor vi har pakket en stor kuffert
med mad, og så tager vi et sted hen,
kikker på seværdighederne, finder en
hyggelig krog og spiser madpakken,
herefter fortsætter vi med seværdighederne, før vi tager hjem. I år var det
meningen, at vi skulle til Moesgård
museum. Men der var desværre for få
(Fortsættes på side 20)
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tilmeldte, så vi måtte aflyse.
Det tredje arrangement er vores
julefrokost. Der var ikke så mange i år,
men vi havde en fin og hyggelig julefrokost, som vi jo plejer at have.
I september havde vi også en foredrags aften med Ole Berg, som kom
og fortalte om førstehjælp for hunde.
I 2021 er der på landsmødet besluttet, at kontingenterne til landsforening
og kredsen fra 2022, løber fra tilmeldingsmåneden og et år frem. Helt nøjagtig hvordan det vil komme til at
fungere, er der ikke klarhed på i skrivende stund, men det er heller ikke
noget, der har betydning i år. Effekten
af beslutningen vil først komme om et
år.
Vi har efterhånden et par år snakket om, at vi godt kan bruge en over-
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dækket terrasse. Der har ikke været
nogle helt konkrete forslag til, hvordan
den skal se ud. Men efterhånden er der
kommet så mange ideer frem, at der
snart kan laves en skitse til en ny terrasse. Og hvis vi fremover af og til vil
blive jaget ud af klubhuset af Coronaen, så kan det være rart, at have et
sted ude, hvor man kan sidde og få en
kop kaffe, uden at den blive fortyndet
af vejret.
Dette er min beretning for 2021.
Bent
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Aktivitetskalender
Planlagte aktiviteter på pladsen og venskabskonkurrencer
2022
Sø.
Man.
Tirs.
Søn.
Ons.
Søn.
Søn.
Søn.
Tirs.
Søn.
Lør.
Søn.
Søn.

9. jan.
10. jan.
11. jan.
16. jan.
19. jan.
20. mar.
27. mar.
3. apr.
19. apr.
24. apr.
7. maj.
26. jun.
26. jun.

Appel kl. 10
Bestyrelsesmøde
Informationsmøde for nyt kursushold kl. 19
Træningsstart for kursushold
Generalforsamling kl. 19 i klubhuset
Afslutning af kursushold 1
Landsdækkende konkurrence i klasserne C og B
Pladsen udlånt til mentaltest
Informationsmøde for kursushunde hold 2 kl. 19
Træningsstart for kursushold 2
Pladsen udlånt til mentaltest
Afslutning af kursushold 2
Sommerfest, sommerferien begynder

Datoer og tider kan i sjældne tilfælde blive ændret.
Se i øvrigt opslag i klubhuset.
Konkurrencer 2022
Gå ind på DcH Mariagers hjemmeside.
På forsiden til højre lidt nede står der : >konkurrencer< gå ind her. Så
kommer man ind på arrangements kalenderen med alle konkurrencer i Danmark.
Trænings tider 2022:
Agility (”de gamle”):
Mandag
kl. 14.30 Instruktør: Jonna Jensen
Agility (”de ny”):
Mandag
kl. 19.00 Instruktør: Jette Mørk
D, C hold 1: Søndag kl. 9.30
Torsdag kl. 19.00 Instruktør: Bent Pedersen
Lis Skøtt og Ole Grøndahl
A, E hold : Lørdag kl. 8.30 Onsdag kl. 19.00
Instruktør: Bent Pedersen
B hold
: Lørdag kl. 9.00
Onsdag kl. 19.00 Instruktør: Carl Reincke
Kursushold : Søndag kl. 12.00
Tirsdag kl. 19.00 Instruktør: Bent Pedersen
og Lis Skøtt
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SPAREKASSEN
KRONJYLLAND
der hvor du er

Mariager Afdeling
Fjordgade 1
9550 Mariager
Tlf.: 9854 1200
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