Bestyrelsens beretning.
CcH har afholdt 3 x TGU samt 2 overbygninger = i alt 5 arrangementer i kredsregi,
dette glæder vores kasserer siger hun for det giver godt i kassen.
Det glæder mig at byde velkommen til 4 nye IPO folk som er overflyttede fra DcH
Vejen + en enkelt konkurrence hundefører i DcH programmet fra DcH Kolding - tak
fordi i valgte os.
Fra Vejen fulgte der en trænerkapicitet med. Jeg kan allerede nu afsløre at Bruno har
sagt ja til at sammensætte nogle små dagskurser med forskellige temaer som
udbydes til konkurrence hundeførerne og hvis ledige pladser, andre interesserede det kommer der mere info om i det nye år. Jeg håber i vil tage godt imod. Jeg synes i
hvert fald det er spændende at kunne udbyde læring og selv reflektion på denne
måde.
Vi har pt. ingen Webmaster og søger derfor en ny - er der en af jer som vil kunne
varetage opgaven og har lysten/tiden til det, så please sig endelig til.
Vores første bestyrelsesmøde blev afholdt d. 19. januar, på det tidspunkt var vi 35
medlemmer det må siges at være godt da det er halvdelen af årets medlemstal som
er på 69 det kan vi jo kun være godt tilfredse med.
Lys på banen.... Thomas, Jønne og Torben.
Kæmpe tak til Marie og Heidi (mor & datter) for at stå for rengøringen. Desværre har
de meldt fra. Så vi står uden rengøring fra 1. januar 2017 - så er der nogle af vores
medlemmer som synes de har overskud til det, så meld endeligt ind til mig. Heidi
siger at det handler om ganske få timer mdl. og der følger en lille løn med.
I forbindelse med rengøring, vil jeg traditionen tro rette en kæmpe tak til Jonna, som
altid har gang i noget oprydning/rengøring når hun er med Henning hernede.
Af hjertet tak Jonna, du gør en kæmpe indsats og altid med godt humør og et smil på
læben.
Stien herned... kommunen øv
Jeg vil slutte af med at takke alle vores ILDSJÆLE, trænerne,
bestyrelsesmedlemmerne, græsklipperne, samt alle jer der i dagligdagen giver en
hånd med når der er brug for det. Tak for jer og som jeg slutter af med at sige hvert
eneste år, så HUSK at uden jer, ingen CcH.
f. bestyrelsen, Nanna

Trænerudvalgets beretning.
Vi har afholdt 2 møder. De har foregået i fred og fordragelighed. Vi har primært lavet
aftaler om hvilke hold vi skal være instruktører for og hvilken ugedag og tidspunkt de
skal træne. Herudover taler vi om løst og fast og får lidt god forplejning.
Trænerne og bestyrelsen har været en tur oppe ved Christian Hembo som er
indehaver af klinikken MAGTOR som beskæftiger sig med fysioterapi, kiropraktik,
osteopati og massage - kort sagt skadesbehandling og genoptræning.
Vi havde en lærerig dag som dels handlede om opvarmning og nedkøling af vores
hunde, dels om balanceøvelser og deres styrke i forhold til genoptræning og
opbygning af muskler.
Næsten alle har deltaget i relevante kurser i år.
Pauser og organiseret ro i træningen
Praktisk håndtering af stressede hunde.
Hundens kropssprog og dæmpede signaler
Bla. Do AS I Do - som er en sjov måde at træne på.
Platformstræning
Herudover er Jønne over halvvejs med en klikker instruktør uddannelse, dette har
affødt at vi nu har et klikkerhold i klubben.
Jeg selv var på et Noseworkkursus i august og har på opfordring startet et hold som
pt har været i gang i 2 måneder.
Dejligt at kunne tilbyde nye hold.
Yvonne har overtaget familieholdet da vi gik over til weekend træning.
2016 blev også året hvor vi mistede begge vores senest uddannede trænere, dette
har fået mig til at gøre mig nogle reflektioner over andre måder at gøre tingene på fremadrettet vil vi rigtig gerne give interesserede en træneruddannelse men først skal
man være assistent på op til flere hold indtil, vi (trænere & assistent) vurderer at det
er nu. Assistenten skal have en fast sparringspartner blandt de etablerede trænere
som kan hjælpe med planlægning etc. og det skal selvsagt være en af dem som er up
to date i hundens læring.
Afslutningsvis vil jeg sige at det er
mit håb er at alle CcH's instruktører deltager i minimum et kursus årligt.
Der sker mere i hundeverdenen i disse år end der nogensinde før har gjort - og der
kommer hele tiden ny viden. Så det er vigtigt at følge med.

Nanna
Beretning Kantine og Aktivitetsudvalg 2016
Kantinen har i år stået for forplejning til klubbens arrangementer i samarbejde med
Aktivitetsudvalget.
Flere moduler på TGU er afholdt i klubben, der har været tur til Hellevad
Hundesvømmehal, Sommerfest, c-hundedag, Klubmesterskab mm.
Tak til Henny for selvstændig forplejning til årets klubfest – tak til Thomas som står
for alle de ”tunge ting”, en KÆMPE tak til Jonna som altid giver en hånd med kærlig
pleje på MANGE områder, tak til kagebagere og tak til ”resten” – ALLE DER STØTTER
OP OM VORES KLUB – TAK!
Personligt vil jeg – Heidi – takke af og overlader ”driften” af kantinen til Henny. Nyt
overblik skal der til og jeg er sikker på at Henny er den helt rigtige til det!
Heidi
Tøjudvalget.
Det er fra DcH-Danmarks side blevet sådan at i som medlemmer selv kan gå ind på
hjemmesiden og bestille jeres T-shirts, sweat-shirts, veste jakker o.s.v. altsammen
med DcH logo på. Vi har derfor i bestyrelsen besluttet at da vi ikke kan have bare en
lille fortjeneste på tøjet, så ønsker vi ikke at bruge energi på det.
Vi har i stedet forhandlet nogle T-shirts samt nogle labels/streamers med CcH logo
hjem til ok priser. Dem vil vi gerne forhandle. Vores lille butik med liner, bolde etc.
går ganske godt, vi fylder op 1 - 2 gange årligt.
Jytte & Nanna.

