
Formandens beretning 

Da jeg tænkte over hvad jeg skulle sige i år, var min første tanke, at gode ved at være formand for 

en hundeklub er, at så behøver det hele ikke at handle om corona. Men sådan er det så næsten 

blevet alligevel, da det jo også har haft stor betydning for os her i klubben, både medlemmer og 

instruktører. 

Men lad mig starte et andet sted. Denne beretning kommer til at dække hele forløbet siden sidste 

generalforsamling, og det er jo snart 1½ år siden, vi sidst var samlet i den anledning. 

Forårssæsonen 2019 blev afsluttet med en dejlig fest, idet vi fejrede klubbens 30-års fødselsdag. 

Det var en hyggelig eftermiddag med hundene, og en festlig aften med god mad og drikke, 

jubilæumstaler og meget mere. 

Hen over sommeren havde vi åben træning og i løbet af efterårssæsonen havde vi både 

arbejdsdag og en god Hundens Dag på Eghjorten. Til Hundens Dag havde vi ændret radikalt på 

opstillingen af div. stande (og snuppet den bedste plads til os selv), så det hele blev mere 

publikumsvenligt, og både mennesker og hunde fik en bedre oplevelse på dagen. 

Vintersæsonen 2019/2020 ændrede vi også lidt på. Vi valgte ikke at have åben træning, både fordi 

der nu er flere andre tilbud, og fordi tilslutningen til åben træning om vinteren er meget 

begrænset. Til gengæld havde vi udover det store vinterhold med 33 hunde, et hvalpehold med 11 

hvalpe og tilsammen hele 6 noseworkhold i løbet af vinteren. 

I december blev der også tid til vores traditionsrige julebanko – årets eneste arrangement helt 

uden hunde. 

Som altid i januar måned begyndte vi at planlægge forårssæsonen. Dorthe og jeg kastede os over 

oprettelse af hold, diverse beskrivelser og mulighed for forhåndstilmelding til holdene for de 

”gamle” deltagere. Alt gik efter planen, indtil der kom en pandemi i vejen! 

Vi holdt vejret et stykke tid, men til sidst besluttede bestyrelsen, at vi ikke kunne gennemføre en 

normal sæson. Vi besluttede os for det, som vi syntes var det næstbedste – træning med distance. 

Heldigvis har vi Jesper som hurtigt fik lavet en hjemmeside, der både kunne bruges af instruktører 

og medlemmer. Hvor alt var samlet, og alligevel kunne man kun følge det, eller de, hold hvor man 

var tilmeldt. 

Her skal lyde en stor tak til Jesper, men også til de af instruktørerne som tog slæbet med denne 

nye og ukendte opgave. Der blev lavet beskrivelser af diverse øvelser, der blev brugt billeder til at 

understøtte træningen, der blev produceret rigtigt mange træningsvideoer, og medlemmerne 

kunne komme med spørgsmål og sende billeder eller videoer retur via hjemmesiden. Tusinde tak 

til de af vores medlemmer der støttede op om klubben i corona-tiden, så vi stadig har en god 

hundeklub med masser af medlemmer og dejlige hunde. 

Som så mange andre steder i samfundet betød conona også en del aflysninger hos os. Vi fik 

gennemført en form for en sæson, men blev nødt til at aflyse både arbejdsdagen, 



generalforsamlingen og sommerfesten. I sidste uge besluttede vi os for også at aflyse Hundens 

Dag her i år, da der til den tid stadig vil være et forsamlingsforbud på max. 100 personer, og det 

antal kan vi ikke holde os under. Det er ærgerligt, men vi vender stærkt tilbage næste år! 

Til gengæld skete der også gode ting i løbet af forårssæsonen. Anlægsloftet for kommunerne blev 

ophævet, og det har vi nydt godt af hos os. Vi har fået skiftet lys i hele huset. Nu er der så lyst så vi 

rent faktisk kan se hinanden, det er blevet meget mere energi-venligt, og der er sensorer overalt, 

så nu slukker lyset selv, hvilket jeg åbenbart har svært ved at vende mig til. Jeg leder stadig efter 

lyskontakterne, når jeg forlader et rum… Ved samme lejlighed fik vi også skiftet lyset på banerne 

og parkeringspladsen – og skiftet vandhanen i køkkenet, den var fra da huset blev bygget og den 

trængte meget til at blive skiftet. 

Vi har selv bekostet, at bane 3 har fået lagt dræn i, og der er sået græs, så den nu er klar til brug, 

og forhåbentlig bedre kan holde til både fødder og poter. Generelt har banerne haft godt af en 

pause, hvor græsset har kunne gro i fred og ro, efter den meget våde og frostfri vinter – som tog 

hårdt på banerne. 

Parkeringspladsen er blevet udvidet med 3 pladser, og der er lagt volde næsten hele vejen rundt, 

så det er nemmere at se hvor den faste grund ender og sumpen begynder. 

I conona”pausen”, mens nogle af os var hjemsendt, fik vi udarbejdet et tricks-katalog til brug i 

undervisningen. Her var Helle og Michael en stor hjælp, idet de påtog sig den store opgave, at 

læse korrektur på det hele, skaffe og indsætte billeder, og få samlet det hele til en enhed. Tak for 

hjælpen!  

Sidst men ikke mindst har vi fået skiftet tag, fået lagt mere isolering på loftet og fået sat nye 

tagrender op på både klubhus og skure. Tag med mere er også betalt af kommunen. 

Så alt i alt en både udbytterig og meget underlig sæson. Jeg glæder mig over, at vi lige nu er i gang 

med noget der minder om en helt almindelig sæson, med de restriktioner der nu engang er, og 

som vi lægger stor vægt på bliver overholdt. 

Da jeg holdt formandens beretning sidste år, sluttede jeg af med at sige, at jeg glædede mig til 

mange flere år i klubben, og det gælder stadig. Jeg havde også regnet med at nogle ting ville blive 

anderledes, der skal ske ændringer i en klub i udvikling. Men jeg havde IKKE set, at så meget kunne 

blive ændret med så kort varsel.  

Så her til slut skal der endnu en gang lyde en stor tak til alle jer der gjorde det muligt. Tak! 

 

 

 


