Beretning 2021
Opstart januar
I december 2020 afmeldte vi alle medlemmerne fra de eksisterende hold i Klubmodul.
Efterfølgende skulle alle tilmelde sig på ny. Tilmeldingen kunne dog først ske fra den 1/1-21, så det
var med stor spænding om det ville give os færre tilmeldinger.
Corona nedlukning
….men det blev en noget anderledes start end vi havde forventet - igen måtte vi lukke ned p.g.a.
corona d.v.s vi fik slet ikke lov til at starte op i januar. Først i uge 10 kunne vi skrive ud til de
hundefører, der havde tilmeldt sig på diverse hold, at forsamlingsforbuddet nu var hævet, så vi nu
endelig kunne starte træningen op. På det tidspunkt var der 150, der havde tilmeldt sig og det uden
at vi reelt var startet op endnu. For at have noget at sammenligne med, havde vi på samme tidspunkt
året i forvejen 93 medlemmer.
Hjemmeøvelser
På baggrund af en henvendelse fra en kommende hundefører, der spurgte om vi ikke kunne sende
en eller flere øvelser, man kunne øve på i nedlukningsperioden, blev det til i alt 42 små film med
forskellige øvelser som vi sendte målrettet ud til de forskellige hundefører, alt efter hvilket hold
man var tilmeldt. Vi fået rigtig mange positive tilbagemeldinger på det initiativ.
Hvalpehold
Også p.g.a corona har der i år været MEGET stor efterspørgsel på hvalpetræning.
Det blev til alt 12 hvalpehold med mere end 100 hundefører, der har været igennem vores
hvalpekursus. Og så har vi endda måtte skuffe nogle nye hundeejer og henvise dem til andre
klubber.
Vi har som instruktører virkelig ydet stor indsats i dette år, vi har haft ekstra hold og har haft
STORE hold. Men det er så fedt, at alle gør alt, for at det hænger sammen også når det har været på
bekostning af, at det ikke altid har været muligt, at træne med sin egen hund.
Nose Work
I år startede vi op for første gang med Nose Work træning. Og det kan man kun kalde for en succes.
Vi mange, der efterfølgende har henvendt sig for at tilmelde sig. For at give plads til flere har vi
valgt at begynderholdet og efterfølgende fortsætterholdet hver forløber over 10 gange.
Stævner
I år kunne vi heldigvis afholde de planlagte stævner. Det blev til et lydighed, et agility, to
rallystævner samt et venskabsstævne i lydighed.
Events
Der har virkelig været gang i vores events i år, Lenette har været super kreativ og her er ikke langt
fra tanke til handling.
Og der er planlag flere events inden vi går ud af 2021.
Lenette og Jane havde arrangeret, at man kunne få taget et julebillede af sin hund eller børn i
Plantorama. Det indkommende beløbet for billederne gik ubeskåret til kræftens bekæmpelse.

Instruktører og Aspiranter
Vi er en klub, der de sidste par år er vokset støt. I år endte vi med en rekord tilmelding på i alt 239
medlemmer. Vi går ud af 2021 som den 3. største lokalforening i Kreds 4.
Flere hundefører, betyder flere instruktører og vi er så heldige at vi har 5 nye, der har sagt ja til at
starte op på instruktøruddannelsen i efteråret 2022. Søren, Jane og Bianka er allerede startet op som
føl her fra august. Lotte og Helle tager et Nose Work hold fra januar. De startet alle op på
grundmodulerne oktober 2022.
Og lige nu har vi også 3 aspiranter, der er godt i gang med uddannelsen.
Malene er færdig med grundmodulerne, Anette er næsten færdig og Anne-Grete har været af sted et
par gange. Men alt har været rykket p.g.a. Coronanedlukningen.
Instruktører og bestyrelse var på et velfortjent socialt arrangement – hvor vi tog en tur i
bowlingcenteret med efterfølgende buffet - det var super hyggeligt – det er ikke så tit vi er sammen
uden hunde.
Ny belægning, bænke og skur er nogle af klubbens større investeringer i år.
Belægningen er blevet super godt og sammen med de nye bænke indbyder det til hygge mm.
Vi kunne godt bruge noget ekstra plads til bl.a. plæneklipper og grill og her var det en god løsning
at opføre et skur mellem de to andre.
Tak til
Som jeg lige har nævnt, har vi specielt i år ydet en stor indsats for, at få dækket de mange
forskellige træningshold. Endnu engang tak til jer, der sagde ja til et eller flere ekstra hold, da det
brændte mest på. Ud over træning har der jo også være stævner, events og andre arrangementer,
hvor I har været i engageret.

