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Godt nytår hundevenner!
DM 2019… med en danmarksmester fra Odder!
Det er længe siden sidste nyhedsbrev og derfor skal vi helt tilbage til i sommers, hvor årets DM
blev afholdt i Nykøbing Falster fra den 27.– 29. september. Forud for DM, blev der afholdt
udtagelseskonkurrencer, hvor Odder PH skulle have været repræsenteret i alle tre klasser, men
på grund af en skadet hund, måtte Lars Sønderholm desværre melde afbud.
I patruljeklassen stillede Susanne Baisner for første gang med sin Labrador, Aya, hvor hun til
udtagelseskonkurrencen i Herning fik 163,7 point, hvilket desværre ikke var nok til en udtagelse.
I Vinderklassen var Odder repræsenteret ved Rita Andersen med sin 9 år gamle schæfertæve,
Aqua. Rita vandt udtagelseskonkurrencen suverænt med 216,2 point og havde derved sikret sig
en plads til årets Danmarksmesterskaber.
Ved selve DM fulgte vi naturligvis alle vinderklassen med stor interesse og man kan roligt sige, at
spændingen blev holdt til det sidste øjeblik. Men da de allersidste resultater tikkede ind, stod
det klart, at Rita og Aqua havde vundet danmarksmesterskabet 2019 i den sværeste klasse.

Til kalenderen:
•

DU HAR NOGET DU VIL
HAVE MED, SENDES DET
TIL FORMANDEN.

•

17. FEBRUAR 2020 KL
1900 AFVIKLES ÅREST
GENERALFORSAMLING.
DER UDSENDES SEPARAT
INDBYDELSE MED DAGS-

Endnu en gang kæmpe stort tillykke med den flotte præstation og titlen!
Efter sejren, fik Rita
sædvanen tro en kold
dukkert sammen med de
andre klassevindere.

13. JAUNUAR 2020:
BESTYRELSESMØDE. HVIS

ORDEN.

•

1. MARTS 2020: JYSK
MESTERSKAB I SILKEBORG.

•

15. MARTS 2020: UNGHUNDEOPRYKNING I

RANDERS.

Hjemme i klubben,
blev Rita fejret med
kagemand og bobler.

Unghundeoprykningskonkurrence:
Odder var den 3. september vært for oprykningskonkurrence i område 2. Rita stod som tilrettelægger på konkurrencen og mange medlemmer hjalp til, med til at afvikle det store arrangement. Der blev lagt et kæmpe arbejde i udfindelse af områder til både spor og rundering,
ligesom der bl.a. blev produceret over 100 markeringspinde til at vise, hvor de enkelte spor
og felter var. På selve dagen havde vi lånt lokaler på Parkvejens skole, så her var der hovedstandplads og bespisning af alle hundeførere, tilskuere, hjælpere, figuranter og dommere.
Selve konkurrencen blev afviklet på rigtig god vis og klubben har kun fået gode tilbagemeldinger på arrangementet. Tak til Rita for at holde taktstokken og tak til alle hjælperne.
I år 2020 er Odder blevet fritaget for tilrettelæggelse af konkurrencer, så vi kan koncentrere
os om vores flytning.

•

22. MARTS: KÅRINGSKONKURRENCE I VIBORG.

•

17.-19. APRIL: FÆLLESTRÆNING I THY.
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Opsigelse af vores lejemål!
Som det blev beskrevet i
sidste nyhedsbrev, så har
Kommunen opsagt vores
nuværende lejemål.
Siden sidste nyhedsbrev er
der landet en aftale mellem
Odder Kommune og Odder
PH om leje af arealet beliggende mellem vores skov og
hegnet ind til Pro Truck. Der
er ikke kommet en lejekontrakt endnu, så de præcise
vilkår kende vi ikke endnu,
men Kommunen har skrevet
til deres ejendomsadministrator, at der skal udarbejdes en lejekontrakt med de
samme betingelser som vores nuværende og til samme
kvadratmeterpris.
Vi er i mellemtiden blevet
kontaktet af Brunhilde MC,
som vi i forvejen deler ind-

kørsel med. De er i samme
situation som os og ville
meget gerne dele plads
med os. Der er blevet truffet aftale med henholdsvis
Odder Kommune og Brunhilde MC om, at begge foreninger kommer til at stå på
lejekontrakten.
Vi har tidligere haft et rigtig godt samarbejde med
Brunhilde MC og ser derfor
kun fordele ved at dele
pladsen med dem. Ved
denne løsning er vi to om at
dele mange af etableringsudgifterne, ligesom Brunhilde vil have ført vand ind,
som vi vil kunne få en stikledning fra.
Vi er pt. i færd med at søge
om zone– og byggetilladelse for det nye område.

Vi havde søgt støtte fra
Salling Fonden, men har
desværre fået afslag på
vores ansøgning. Der er nu
sendt ansøgning til Nordea
Fonden og Jutlander Bank,
som vi afventer svar på.
Vi har fået et tilbud på køb
af vores skov, som forhåbentlig vil kunne dække
flytningen af selve klubhuset, så nu søges der om tilskud til vej, parkeringsplads
og overdækket terrasse.
Hvis der sidder medlemmer
med kontakter til virksomheder, der kunne have interesse i at støtte hundesporten i
Odder, så har vi brug for
alt den hjælp vi kan få.

•

Der er kommet indbydelse til årets fællestræning, som i år afholdes i og omkring Thisted med indkvartering på Svankjær Efterskole. Indkvartering sker på 2 til 6 personers værelser og da der er et
begrænset antal sengepladser til rådighed vil tilmelding blive registreret efter ”først til mølle” princippet.
Formålet med træningsweekenden er at få ny inspiration til træning af hundene samt styrke de sociale bånd på tværs af foreningens område. Hundeførerne bliver inddelt på otte hold med hver deres
dygtige instruktører. Holdene i år bliver: Hvalpe/unghunde, Begynder Kåring/på vej mod kåringshold, Kåring, Unghunde/patrulje, Kriminal/vinder, temahold m. Bid/lydighed, temahold med næsearbejde og slutteligt temahold fra hvalp til unghund med fokus på positiv belønning.
Områdets fællestræning blev tidligere afviklet i Hampen og har gennem alle årene høstet stor ros fra
deltagerne. Sidste års fællestræning havde desværre ikke så mange tilmeldte hundeførere, men var
igen en kæmpe succes.
Hvis du har interesse i, at bruge en weekend på din hund, hvor der virkelig er mulighed for at rykke
i din træning og samtid hygge sig, så kan fællestræningen varmt anbefales.
Den komplette indbydelse kan ses på områdets hjemmeside, www.phomraade2.dk, hvor den ligger
under aktiviteter sammen med indbydelser til konkurrencer i området.

RITA ANDERSEN OG AQUA
FIK EN 1. PLADS MED
216,2 POINT TIL
UDTAGELSESKONKURRENCE
N I SILKEBORG DEN

•

28/8

SUSANNE BAISNER OG
AYA FIK 163,7 POINT VED
UDTAGELSESKONKURRENCEN I
PATRULJEKLASSEN DEN
I

1/9

HERNING.

•

RITA ANDERSEN OG AQUA
DANMARKSMESTER MED
205,2 POINT DEN 29/9 I
NYKØBING FALSTER

•

ANDERS OLSEN MED
KARO FIK 136,2 POINT TIL
UNGHUNDEOPRYKNINGSKO
NKURRENCE I

ODDER D.

3/11.
•

JOHN LEVIS OG UNIQ
BESTOD DEN 14. DECEMBER
BEDØMMELSE 1 PRØVEN
MED 96,8 POINT.

•

TIL BEDØMMELSE 2 PRØVE
DEN 29. DECEMBER,
DELTOG TRE MEDLEMMER.
ALLE TRE BESTOD MED
FØLGENDE RESULTATER.

På side 3 ses oversigtsfoto
over ny placering.

Fællestræning i weekenden den 17.– 19. april .

Side 2

Resultater:

MADS MED BALOU 113,3
JOHN MED UNIQ 112,8
GITTE MED CHILLI 109,3

Nyhedsbrev nr. 5, januar 2020
Nedenstående billede er vedlagt vores ansøgning om zonetilladelse til Odder Kommune. Placeringen af bygningerne er ikke endelig, idet vi formentlig vil rykke dem
lidt længere mod syd, så der ikke bliver et ubrugt område syd for parkeringspladsen.
Som det fremgår af billedet, så kommer vores område ikke til at gå helt ud til hegnet
ind til Pro Truck, men den smalle tange kommer til at ligge ubenyttet, hvilket formentlig kommer til at betyde, at vi også kan bruge det til hundetræning.

Side 3

