
Formandens beretning 

I år er det 10. gang, jeg står her og skal til at komme med formandens beretning. Der er sket meget i de 10 

år, men heldigvis har det primære gennem alle årene altid været at levere god og inspirerende 

hundetræning til vores medlemmer. Vi har altid i bestyrelsen bestræbt os på, at vores instruktører får de 

bedste muligheder for at udvikle dem selv og deres undervisning, så vi er med på det nyeste indenfor 

hundetræning. Det vil vi fortsætte med i fremtiden. 

Da jeg skulle i gang med denne beretning, sad jeg og så nogle de gamle igennem. Jeg bed mærke i, at 

sommeren 2017 var meget regnfuld og årets sommerfest druknede i regn. Ikke at det fik vores seje 

hundeførere til at blive hjemme... Sidste år var så modsat. Sommerfesten blev holdt til Skt. Hans, og det 

planlagte bål måtte aflyses. Men uanset vejret, så er vi glade for, at der altid er god opbakning til både 

vores fester og vores arbejdsdage, og hvad vi ellers finder på af diverse arrangementer i løbet af året. 

I år fylder klubben 30 år, så vi giver den lige en ekstra skalle til sommerfesten, som vi holder lørdag den 22. 

juni. Det altid energiske festudvalg er allerede kommet langt i planlægningen. 

Den våde sommer i 1017 fik sat skub i beslutningen om at dræne den store bane, bane 3. Så sidste år blev 

der så lagt masser af dræn i banen. Da det ikke rigtigt kunne svare sig at så græs sidste sommer, blev det 

udsat til i år, og det bliver, efter planen, gjort lige efter forårssæsonen er færdig, så det forhåbentligt kan nå 

at være klar når efterårssæsonen starter. 

Som årene er gået, er Hundens Dag på Eghjorten blevet en dag, hvor Hundeklubben helt står for 

arrangementet. Som noget nyt havde vi sidste år en ekstern koordinator, Sanne, og det kunne tydeligt 

mærkes, at vi fik professionel  hjælp. Det blev en dag med flere aktører, flere opvisninger og flere gæster 

end nogensinde. Så en stor tak til Sanne - jeg håber du vil være med igen i år. Dato: Søndag den 27. oktober 

kl. 10-13. 

Denne vinter havde vi også flere hold og mere aktivitet i klubben end nogensinde før. Ud over det store 

vinterhold på 29 hunde, var der et hvalpehold med 14 hvalpe, og så havde Gert sammenlagt 4  nosework 

hold, hvor der var fyldt op på alle hold. Michael stod for åben træning, og også her var der god tilslutning 

hele vinteren igennem. Det er dejligt, at så mange af vores instruktører, har lyst til at undervise også i kulde 

og frost. Tak for det! 

Al den hundetræning kan kun lade sig gøre, fordi vi har mange gode og erfarne instruktører i klubben. Det 

er dejligt at alle I "gamle" stadig brænder for det, og leverer en super god undervisning. Men der skal også 

nyt blod til. Sidste år startede Clara og Anders som instruktører, og de er nu i fuld sving på hver deres hold. 

Senest er Christina, Fenja og Lisbeth startet som instruktører. Det er dejligt at I har lyst til at være med til at 

drive klubben, så vi hele tiden kan udvikle os. 

Til slut vil jeg rette en tak til alle jer, der altid er der, når klubben har brug for hjælp og troligt møder op og 

giver en hånd. Der er brug for hjælp til mange forskellige opgaver i løbet af året som f.eks. arbejdsdage, 

rengøring før sæsonstart, planlægning af fester, oprydning i hele klubhuset, sætte reoler op, planlægning af 

Hundedagen, diverse indkøb og meget, meget mere.  

Det har været en fornøjelse de sidste 10 år, og jeg glæder mig til mange flere år sammen med klubbens 

skønne instruktører og medlemmer! 


