
 

 

 

DCH Hjørring 
Nyhedsbrev December 2022 
 
2-3 gange årligt udsender vi et nyhedsbrev med stort og småt fra din klub. Har 
du noget du gerne vil have med i et nyhedsbrev, så skriv til os. Næste 

nyhedsbrev kommer ud i foråret 2023. 
Julen & nytåret nærmer sig hastigt. I er nok alle kommet godt i gang på de 

nye hold. Til de der er nye kan vi informere om at alle DCH holdene så vidt det 
er muligt får ny træner hvert år i november. 

 
Flag ned – Måske har du set på FB at vi traditionen tro har flag ned lørdag 

den 10.12.22 fra 12.00-13.00. Klubben er vært ved gløgg og æbleskiver og 
flaget tages ned kl 12.00. Alle er velkomne 

 

Flag op – Lørdag d. 7.1.23 hejses flaget kl. 12.00 og der serveres suppe fra 
12.00- 13.00. Alle er velkomne. 

 
Kantinen – vi mangler frivillige  

Da Ella efter mange år i kantinen, har valgt at stoppe, søger vi en eller flere 
der kan hjælpe her. Som alle andre hverv i klubben er det frivilligt ubetalt 

arbejde. 
(man behøver ikke sige ja til alle opgaverne men måske byde ind på en eller 

flere af tingene) :  
Opgaverne består i: 

Sørge for at det er fyldt op i det daglige. Kaffe, plasticservice, vand mm.  

Stå for mad i forbindelse med kurser, store trænermøder mm i klubben.  
Stå for mad i forbindelse med konkurrencer.  

Vi håber at finde en eller flere der kan hjælpe med opgaven.  
Kontakt vores formand John på email: John@johnbermann.dk 

 
Bestyrelsens konstitution.  

Vi har haft generalforsamling og bestyrelsen ser nu således ud: 
Formand John Bermann 

Næstformand Liselotte Nielsen 
Trænerudvalg TU Sanna Iversen & Liselotte Nielsen 

Konkurrenceudv. Hans Gerhauge 
Best.medlem Finn Jørgensen 

Best.medlem Marianne Bæk 
1. Suppleant Jørgen Thomsen 

2. Suppleant Tommy Menholt 

Udenfor bestyrelsen 
Kasserer Gitte Knudsen 

Referat Inge Bermann 
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Ny ansvarlig for hvalpe afdelingen 

Gitte Gehrt har overtaget arbejdet med hvalpeafdelingen i 
klubben. 

Der er allerede slået hold op til det nye år, og der er blevet 
afholdt det første hvalpemøde. Skal man have kontakt med 

hvalpeafdelingen  er det Gitte Gehrt på email: gittegehrt@gmail.com 
 

Efter hvalpehold – hvad kan vi så tilbyde? 

Det er varierende hvor vi har ledige pladser, ved afslutning på hvalpe og 
unghundehold formidler din træner gerne hvad der er af muligheder lige nu. 

Det er Anne Glenstrup der i dag har overblikket over hvad der kan tilbydes. 
Email: anneglenstrup@hotmail.com 

 
Har du lyst til at blive træner eller hjælpetræner: 

Hvis du har lyst til at uddanne dig som træner eller give en hjælpende hånd 
med på et hold, så kontakt TU.  

Vi tager gerne en snak med dig omkring det at være træner i vores klub. Husk 
at en god træner ikke nødvendigvis behøver at være en god hundefører. Dog 

er lidt hundeerfaring nødvendigt.  
Noget der derimod et vigtigt er at du kan håndtere og kommunikere med alle 

slags mennesker og kan lære fra dig. Resten kan du lære.  
 

Kaffe i klubhuset  

Til generalforsamlingen gik det op for os , at ikke alle betaler for kaffe i 
klubben, så det vil vi hermed gerne minde om at man skal huske. 

Det er kun hvalpehold der får gratis kaffe. 
 

Facebook  
DCH Hjørrings ”SO ME” medarbejder (ulønnet frivillig) er Mette Hjarbæk. 

Ting der skal slås op på klubbens facebookside sendes til Mette Hjarbæk 
Email: mette.hjarbaek@gmail.com 

Det kan være alt fra små historier til konkurrenceresultater og meget gerne 
billeder.  

 

Træning på klubbens arealer samt på Mark og skove som klubben 
råder over 

Husk at rydde op efter jer (og andre) når i færdes i de arealer klubben har lov 
til at bruge.  Tal pænt til de folk i møder i arealerne og 

kald jeres hunde til jer. Lad være at træne uden for 
holdtræning i skove der er med i fordelingen. Vi er 

som konkurrenceklub, afhængig af at låne arealer.  
 

Til slut 
I ønskes alle god jul og godt nytår 

Hilsen  
Bestyrelsen og TU 
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