Nyhedsbrev april 2015
Nu er det jo for alvor blevet forår, og årets første western shows er blevet afholdt.
Hvis der er nogen af vores medlemmer, der deltager i shows eller andre arrangementer, som i har lyst til at
dele med os andre, så endelig bare ring eller skriv til mig. Vi vil så gerne have beretninger fra medlemmerne
på hjemmesiden.
Det første Paint Show i Danmark er d. 23-24/5 i pinsen på Bluehills ved Brande.
Danish Championship 2015:
På sidste bestyrelses møde d. 11/4, havde vi Danish Championship (DM), som er d. 8-9/8, altså i uge 32, på
dagsordenen. Og vi besluttede at holde det på Bluehills ved Brande. Det er et meget centralt sted og vi har
fået en god pris på leje af stedet. Vi har jo en forhåbning om at kunne afholde et show uden alt for stort
underskud, da det jo desværre har været tilfældet de sidste par år. Så vi er nødt til at tænke på økonomien i
det, og udgiften til dommerne er desværre også steget, da dollaren er steget. Men vi glæder os rigtig meget
og vi i den nye bestyrelse, håber at kunne afholde et super show.
Youth clinic:
I weekenden d. 11-12/4 var der allbreed youth clinic, som vi på generalforsamlingen havde besluttet at
støtte. Det lyder til, at det var en super weekend og jeg har lavet en aftale med et par af pigerne der var med,
at de skriver en lille beretning om det. Det kommer på hjemmesiden snart sammen med nogle billeder derfra.
Der ligger også link på vores Facebook side til billeder derfra.
Kommende arrangementer:
Paint aktivitets dag:
D. 9/5 har vi jo vores paint dag på Bluehills. Det er Tina Christensen/aktivitets udvalget, der har arrangeret
det og vi håber det bliver en super hyggelig dag. Tilmelding er til Tina og alle er velkomne, med eller uden
hest. Og jeg vil lige understrege, at det er en paint aktivitets dag, ikke udelukkende en western dag. Alle
paint er velkomne, ligegyldigt hvad du bruger den til 
Foder foredrag:
Jørgen Sandholm fra Bluehills spurgte os, om vi i samarbejde med Bluehills ville være med til at lave et foder
foredrag med Hippolyt, og det sagde vi selvfølgelig ja til. Det er d. 6/5 på Bluehills og vi håber at se mange at
vores medlemmer.
Generelt vil vi rigtig gerne være med til at lave arrangementer i hele landet. Men det kræver, at der er nogle
medlemmer der vil støtte op omkring det.
Især på Sjælland vil vi gerne have gang i noget, så hvis nogle at vores medlemmer på Sjælland har nogle
gode ideer, så er det bare med at få kontaktet os.
Deltagelse på dyrskuer:
Der er mange der ønsker at PHCDK, skal optages i SEGES (Landsudvalget for heste) så det bliver muligt for
vores dejlige paint, at deltage på dyrskuerne. Det er sådan, at vi i øjeblikket har dispensation til at deltage og
vi arbejder på at komme med i SEGES. Berit står for kontakten til Jørgen Kold, så endelige bare kontakt
Berit, hvis du har nogle spørgsmål vedrørende det.
Men det koster selvfølgelig… og vi er nødt til at opfordre de paint ejere, der ønsker dette, at komme på
banen og melde sig ind i PHCDK. Når vi bliver en del af SEGES, kan man desuden kun deltage på
dyrskuerne, hvis man er medlem af PHCDK.
Husk endelig, at du bare skal ringe eller skrive mig, eller en af de andre i bestyrelsen, hvis du har nogle
spørgsmål til PHCDK.
Med venlig hilsen
Kirstine,
Præsident PHCDK

