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Hovedoverskrift
Vores nye kravlegård.

Fællestræning i område 2.

Vores nye instruktører.

Kravlegården har til formål
at give mulighed for friere
træning med sin hund. Den
giver mulighed for belønning,
hvor hundeføreren ikke skal
være over sin hund, ligesom
den kan holde unge og
”friske” hunde væk fra evt.
legekammerater under træning.

Den gamle fællestræning i
område 2, der tidligere
foregik i Hampen, genopstår i ny form.

Fra den 14. til den 16/9-18,
deltog Helle Rye, Lars Richardy og Mads Rasmussen i
område 2’s instruktøruddannelse.

Punkter af interesse:
•

JULEHYGGE MED PAKKESPIL I KLUBBEN, TIRSDAG
DEN 11/12-18 KL.
1900

Det er utrolig glædeligt, at
vi nu har yderligere tre instruktører i Odder.

•

GENERALFORSAMLING I

Siden rejsegildet på kravlegården, er den blevet brugt
flittigt og den trækker nogle
gangen ligefrem kø.
Kravlegården blev til, takket
være ihærdige medlemmer,
som har hænderne skruet
rigtigt på. Tak til Jer og tak
til Bygma, der har sponseret
søm og skruer til byggeprojektet.

Fællestræningen vil blive
afviklet fra den 12. til den
14. apri 2019 i Grenå.
Overnatningen vil være på
Grenå Strand Camping,
hvor vi indkvarteres i 6
mandshytter. Prisen for arrangementet bliver ca. 900
kr.
Her er chancen for en weekend i hundetræningens og
kammeratskabets tegn. En
intens weekend, der virkelig
kan rykke noget på din
hund.
Sæt allerede kryds i kalenderen!

KLUBHUSET ONSDAG DEN

27. FEBRUAR.
•

Helle og Mads gør allerede
brug af deres nye uddannelse som instruktør på lydghedsholdet
Mads har efterfølgende
tilbudt at starte et
”hyggehold” op. Det vil sige
et træningshold for hundeførere, der gerne vil træne
dele af programmet, men
som ikke nødvendigvis træner frem mod deltagelse i
konkurrencer.

TRÆNING I SKOV VED
KARUP DEN 16/12-18

Resultater:
- OLE POULSEN OG RONJA
GODKENDT DEN 27/10-18 MED
101 POINT
- JESPER PEDERSEN OG ODIN
BESTÅET LYDIGHEDSPRØVE DEN
10/11-18 MED 75,2POINT.

Dommere og Figuranter:
Der er en generel mangel på dommere og
figuranter i Dansk Politihundeforening. Dette medfører et til tider voldsomt pres på
de nuværende dommere og figuranter,
ligesom det besværliggør afvikling af vores konkurrencer.
Alle har mulighed for at tage en figurant-

uddannelse, der foregår lokalt, men med en
afsluttende prøve. For at blive dommer, skal
man først være uddannet figurant, men alle
hundefører har mulighed for at blive lokaldommer.
Vi planlægger for et figurantkursus, så giv
lyd, hvis du vil være med!

- SUSANNE BRANDT OG KATO
BESTÅET LYDIGHEDSPRØVE DEN
10/11-18 MED 66,5 POINT.

- INA SEJERSEN OG BUDDY
BESTÅET LYDIGHEDSPRØVE DEN
10/11-18 MED 65 POINT.

Nyhedsbrev nr. 1, november 2018
Ole og Ronja Godkendt!
Den 27. oktober stillede
Ole Poulsen til godkendelse
med Ronja. Godkendelsesprøven er den første
”rigtige” prøve i vores program og er adgangsgivende til at stille i konkurrencer.

Billedtekst, som
beskriver billede
eller grafik.

Godkendelsen i PH er stort
set identisk med politiets
kåring. For politiet er kåringen den største dag i hundeførerens liv, fordi efter
kåring er hunden en rigtig
politihund og må bruges på

gaden. Politiet bruger den
samme pointskala og skal
opnå 95 point for at få
godkendt hunden. I politiet
er der dog indlagt et par
ekstra øvelser, nemlig en
afståelse, et spor på hårdt
underlag, en rundering i
industri og en indvendig
rundering, ligesom magtanvendelsen naturligvis foregår i skjult ærme.

et rigtig flot resultat og de
kan nu bryste sig af, at være i klub 100.
Endnu en gang tillykke med
resultatet og held og lykke
fremover.

Ole og Ronja kom ud med
101 point ud af 110. Det er

OK støtter os.
Vi har indgået en sponsoraftale med OK Benzin. Det
betyder, at alle som er tilmeldt ordningen, støtter vores klub når de tanker.
For hver liter brændstof der
tankes, bliver der givet 5
øre til klubben. Hvis man
samtidig har el eller telefon
ved OK, så stiger beløbet til
10 øre pr. liter. Beløbet

overføres en gang om året
til vores konto.
Der skal derfor opfordres til
at få sig et tankkort eller
hente OK’s tank og betal
app. Efter at have oprettet
en aftale med OK, skal man
blot vælge Odder PH som
den klub man ønsker at støtte.

Ordningen gælder selvfølgelig for alle, så få endelige far, mor, børnenen og
naboen til at tilmelde sig.
Det er en nem måde at skabe lidt ekstra likviditet i
klubben og det koster dig
ikke noget.

Nyhedsbrev i Odder PH?
Det her er det første nyhedsbrev og er et forsøg på
at formidlingen af, hvad der
sker i klubben.

Formen og indholdet i nyhedsbrevet er ikke lagt fast
endnu, så forslag og input
modtages meget gerne. Jeg
kunne forestille mig, at nyhedsbrevet vil blive
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”udgivet” med ca. 2 måneders mellemrum, så der er
lidt at skrive om og samtidig
ikke bliver for langt. Jeg vil
prøve at skrive 2-3 breve,
hvorefter der tages stilling
til, om vi skal fortsætte.

op i vores klubhus.

Alle kan få spalteplads i
brevet, som vil blive sendt
ud til medlemmerne og sat

Med venlig hilsen

Hvis du har noget du synes
skal med, eller andre indspark, så send det gerne til
mig.

Peter Holm

