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Nyhedsbrev november 2018
Så er det sidste DM for i år blevet afviklet, og det med stor succes for DcH. Før det har vi dog afviklet DcH`s DM i Herning, et rigtig flot arrangement. Vi fik kåret en DM vinder i både SPH2 og
IPO 3. Tillykke til Lise Lotte Nielsen og Alan Maindal.
Vi har også haft 2 hundefører med i Finland. I skydd var Michael Tygesen igen på skamlen, stort
tillykke til ham. Jeg havde selv fornøjelsen af at være dommer.
Vi har afholdt figurant kursus med Erik Fenger i DcH Århus. Der var 10 tilmeldte som havde en
god dag, Erik har før undervist i DcH med stor succes.
DKK`s SPH 2 DM er som sædvandelig det sidste i år. Som før nævnt med stor succes for DcH.
Igen i år kunne vi se Lise Lotte Nielsen og Thilde vinde, og med Hans Jørgen Schmidt på en flot 3
plads. For nylig har Merethe der blev nr. 2 desværre mistet sin hund. Dermed er det Lise Lotte og
Hans Jørgen der skal repræsentere Danmark til VM i SPH 2 næste år i Tjekkiet. De har begge før
været til VM, vi ønsker dem held og lykke.
Der kommer et nyt Prøveprogram pr. 1. januar 2019. Alle dommere har lige været samlet og gennemgået det. Der er en del ændringer og der er kommet nogle nye øvelser til. Bla. andet kan man fra
januar af stille op i feltsøg, dog ikke helt som vi kender det fra DcH. Der ligge et program på
DKK`s hjemmeside, der kommer dog nogle rettelser. Det nye program skulle kunne købes først i
det nye år.
Vi er ved at ligge sidste hånd på overbygningen i IPO, den kommer til at kører februar, marts næste
år. Der skulle gerne snart komme indbydelser ud. Kurset kommer til at foregå i Skanderborg.
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