
Formandens beretning 

Som så ofte før var hundeklubben, også 2017, præget af gode traditioner og flere 

nye tiltag.  

Som altid har vi haft nogle gode arbejdsdage, hvor både klubhus og baner bliver 

pudset og poleret, samt bladrivningsdagen som nok er årets mest effektive 

arbejdsdag. Den kommer ingen hjem fra uden lidt sved på panden - og måske ømme 

arme. 

Som alle ved, var 2017 ikke den bedste sommer vi har haft. Det gav store 

udfordringer for banerne, som var meget våde ind i mellem. Heldigvis giver vores 

medlemmer ikke op, og de møder gerne op til en anderledes træningsaften, med 

enten indendørs aktivering eller anden alternativ træning. Om meget kort tid går vi i 

gang med at lægge dræn i den store bane. Arbejdet er så småt gået i gang, bl.a. er 

den store bunke ærtesten på parkeringspladsen til at lægge omkring drænrørerne. 

Bagefter bliver der lagt rullegræs, så vi så hurtigt som muligt kan bruge banen igen. 

Apropos regn, så druknede året sommerfest bogstaveligt i regn. Til trods for det, 

mødte der 25 glade hundefører op om eftermiddagen, og hyggede med hundene i 

regnen. Jeg tror aldrig jeg glemmer synet af våde hunde og mennesker der 

konkurrerede om hvis hund der kunne blive i dæk længst muligt. Vi fik 2 vindere, 

ellers var i aldrig kommet i tørvejr. Om aftenen deltog 39 til spisning og hyggeligt 

samvær. Jeg vil gerne takke for den store opbakning der er, når vi arrangerer både 

arbejdsdage og fester. Det er klart med til at styrke sammenholdet på tværs af 

holdene i klubben. Jeg vil i den forbindelse også rette en tak til vores festudvalg, 

som består af 2 medlemmer; Tina (Gizmo) og Dorte (Malika), samt instruktørerne; 

Christina og Steen. Det er et meget effektivt - og sjovt - festudvalg. 

Noget helt andet vi arbejdede med i 2017 var at få lavet en ny og mere brugervenlig 

hjemmeside til klubben. En hjemmeside som kan bruges på både computer, tablets 

og smartphones. Det var en længere proces, som endte med at den gik i luften her i 

januar måned. Vi synes stadig der er plads til forbedringer på hjemmesiden, bl.a. 

mangler vi nogle gode hundebilleder. Så hvis nogle af jer ligger inde med det, så 

send dem gerne til Dorthe eller Carsten. 

Samtidigt med at vi løbende arbejdede med hjemmesiden, brugte vi også en del tid 

på at få indarbejdet Conventus, vores nye tilmeldingssystem. Vi brugte 

hverdagslydighed som testgruppe i efteråret, og så startede vi helt op med 

tilmeldingerne til vintersæsonen. Vi synes det virker ret godt, og vi har da heller ikke 



fået nogle klager fra medlemmerne. Der er selvfølgelig stadig ting vi skal have rettet, 

eller lært lidt mere om, men alt i alt fungerer det for os. 

Conventus giver os, nok for første gang, et helt præcist medlemstal. Vi er lige nu 117 

medlemmer, et tal der vil stige i løbet af året,  når vi får flere nye medlemmer til 

efterårssæsonen. Vi fik i 2017 også nye hold, nemlig klikkersjov og nosework. Jeg 

synes vi har et godt bredt udbud af forskellige hold, så der er noget for alle dem, der 

gerne vil træne hund i vores klub. 

Det kan selvfølgelig kun lade sig gøre, fordi vi har en god fast stab af erfarne 

instruktører, samtidigt med at vi sørger for oplæring af nye. Pernille og Hans Jakob 

samt Helle og Michael sprang ud som instruktører i 2017 på hhv. klikkersjov og spor 

1. I år har vi fået Kamilla og Camilla tilbage fra barsel og flytning, og Clara og Anders 

er startet op som nye instruktører. Jeg synes vi har en god basis for at fortsætte det 

gode arbejde i hundeklubben, og for både at udvikle og udvide os, til gavn for endnu 

flere hunde og hundeejere. 

Til Hundens Dag på Eghjorten var vi ude og reklamere for både vores egen klub, og 

for hundetræning/aktivering mere generelt. I år var det os der var ansvarlig for 

arrangementet, så vi syntes - selvfølgelig - at det var både bedre og større end de 

foregående år. Vi havde fået flere aktører til at stille op, bl.a. en dyrlæge og en 

hundespykolog. Der var også opvisning i rallylydighed og agility flere gange i løbet af 

dagen. Vi står også for Hundens Dag i år, og har planer om endnu mere gang i den. 

Det er, som altid, den sidste søndag i oktober, så i år bliver det den 28. oktober. 

I løbet af året fik vi forhandlet en aftale på plads med Pitstop For Pets. Det betyder 

at alle vores medlemmer får 10 % rabat. Man skal blot vise et kort med vores 

stempel og årstal på, når man handler i butikken. Pitstop For Pets var så flinke at 

sponsorere sidegevinster til vores julebanko, vi holdt i december måned.  

Endnu en gang var der stor tilslutning fra medlemmernes side, og klubhuset var fyldt 

til bristepunktet med både gløgg, æbleskiver, bankospil og julestemning. Det er helt 

klart en ting vi gentager i 2018. Også denne gang var festudvalget i hopla, og skabte 

en dejlig aften. 

Jeg vil slutte af med en stor tak til alle vores instruktører, som er den egentlige 

grund til at vi har en hundeklub. Tak for al den energi og tid I bruger her. Jeg får 

mange positive tilbagemeldinger fra medlemmerne; de sætter pris på jeres 

dygtighed og engagement. 


