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Dengang i 1987...
Foreningens start, skrevet af foreningens eneste nuværende
medlem, som har været medlem uden ophold siden 1987.



1988

Som nystartet
forening trak
vi mange
avisover-
skrifter til os
- her et lille
udpluk.1988

1989

Avisoverskrifterne



"en forening
er ikke bedre end dens medlemmer"

Flytningerne

1997



Hundefestival
2002

Den nye pavillon

2005



Sommerskole for børn

Resultaterne

18/4 2004 3. gang i træk, fik pokalen til evig eje.



DAF Randers - i dag og de næste 25 år

Formændene
11/11 87 - 21/6 89 Leif Sørensen
21/6 89 - 9/2 94 Henning Siegenfeldt Pedersen
9/2 94 - 20/3 00 Leo Ørbæk
20/3 00 - Gurli Pedersen



Ved Hornbæk Dyrehospital

Lørdag den 2. juni var der indvielse af det nye Hornbæk
Dyrehospital og vi var inviteret til at være med til at lave en agility
opvisning. Thor og jeg deltog sammen med mange andre
entusiastiske hundefører og hunde.



Foto af Anna-Grethe og Thor,
til DAF CUP i Silkeborg.

Vidste du at foreningen har et galleri på randers-agility.dk ?

Prøv at klik dig ind, og se de mange flotte billeder - og husk
hvis du selv har billeder fra en træningsgang, en skovtur en
sommerfest eller anden aktivitet i foreningen, så kan du sende
dem til webmaster Line Ravn Jensen på line@milin.dk så
kommer de i galleriet.

... og er du en af de heldige kan de ske at billledet udtages til
tryk i Hundepoten.





Fortsat god sommer!



En meget varm lørdag i maj afholdte DGI for første gang agility
convention. Det var et event for foreninger i DGI, vis formål var at
give inspiration til trænere og foreninger i hele Danmark. Hver
deltager kunne frit vælge 3 af de følgende foredrag; motioner med
din hund, underviserteknik, idrætscoaching og idrætspsykologi,
motivation, rallylydighed, hundemassage og opvarmning,
klikkertræning samt hjernen og stress. Fra Dansk agility forening
Randers var vi tre deltagere, og i det følgende vil vi give en kort
beskrivelse af hvad vi hver især fik med hjem, fra netop de foredrag
som vi deltog i.









Vi glæder os allerede til næste år.



Vi kan løfte
mere i flok ...

GIV EN HÅND MED

Små henvendelser til bladet f.eks. i forbindelse med salg af brugte
hundeartikler, forslag til aktiviteter og hvad fantasien ellers kan
finde på. vil komme på opslagstavlen. Send en mail med det du
gerne vil have på tavlen til mettekmk@gmail.com, gerne med bil-
lede, så kommer det ud til alle klubbens medlemmer via hundepoten.
Se deadlines i kalenderen forrest i bladet.





Dansk Agility Forening Randers ønsker
hjerteligt tillykke til Eeva Lundberg, som
onsdag den 29. august kan fejre sin 70 års
fødselsdag.

Eeva har i mange år været særdeles aktiv
i Dansk Agility Forening Randers bl.a.
som bestyrelsesmedlem, aktivitetsudvalgs-
medlem og hundetræner og her har især
de små hvalpe nydt godt af Eevas helt
store kærlighed til dem.

Da Eeva startede i foreningen, var hun stadig erhvervsaktiv som
sygeplejerske, men bebudede snart, at når hun gik på efterløn ville
hun hellige sig hundene. Som sagt, så gjort: Eeva gik straks, det var
muligt, igang med at tage uddannelsen som instruktør gennem DGI,
en uddannelse som hun gennem årene har opdateret med bl.a. kurser
og foredrag.

Udover det store arbejde i Dansk Agility Forening Randers på, snart
sagt, alle poster, har Eeva også i mange år gået til ringtræning og har
gået på hundeudstillinger med sine egne hunde, hvor hun har høstet
mange flotte udtalelser og placeringer.

Eevas hjerte banker ikke kun for hundene, hun er også et særdeles
hjertevarmt menneske, som er god til at tage sig af mennesker
omkring sig, i særdeleshed også i foreningen. Eeva kommer altid i
møde med udstrakte arme, parat til at give et stort knus!

Hjerteligt tillykke med den runde dag, kære Eeva, ønskes du af alle i
foreningen!





Hej Hanne
Mine hnnde elsker at ligge i
solen om sommeren. Kan deres
hud blive solskoldet ligesom
menneskers, og er der nogen
forholdsregler vi som ejere kan
tage. Hvad bør man gøre hvis
skaden er sket?

Med venlig hilsen
Mette Kjeldsen

Har du et spørgsmål om din hund og dens sundhed? Eller er
der et eller andet du altid har undret dig over ved hundens
fysiologi eller anatomi? Så har du chancen for at få et svar.
Alle kan løbende stille spørgsmål, de skal blot mailes til
mettekmk@gmail.com







I rally lydighed søndag d. 3/6 2012



I agility tirsdag d. 12/6 2012

).



-

Underviserteknik Hjernen og stress

Motivation Hundemassage og opvarmning

Motioner med din hund





Program for jubilæum


