
Formandens beretning 2022 
 
Tilmeldingstal 
2022 har været et år, hvor vi har kunnet træne under helt almindelige forhold – ingen Corona. 
Udgangen af 2021 nåede vi op på et tilmeldingstal på 239 medlemmer. Igen i år er medlemstallet steget 
yderligere, så vi i år går ud af 2022 med et medlemstal på i alt 243. 
 
Vi har lige modtaget de sidste nye tal for antal medlemmer. Her er vi den 5 største lokalforening i Danmark 
ud af i alt 119 lokalforeninger. 
 
Rullende kontingent 
Lokalforeninger har I mange år efterlyst ”rullende kontingent” dvs. man har betalt for årskontingent og 
træningsgebyr et år fra den dag, man tilmelder sig uanset hvornår på året. 
 
I 2022 blev det en mulighed, og vi har i DcH-Broager valgt den løsning, for ikke at have forskellige priser alt 
efter, hvornår på året man tilmelder sig. Det bliver dog spændende, hvor meget ekstra administrativt 
arbejde det giver. 
 
Hvalpehold 
Vi har igen i år afviklet mange hvalpehold. Vi startede bl.a. et stort hold op med 20 hvalpe her i august, men 
p.g.a. en lang venteliste, oprettede vi to ekstra hvalpehold med opstart i september, hvor der er 10 hvalpe 
på hvert hold. De sidste to hold afslutter vi først her den 6. december. 
 
Pladsmangel 
Det er et positivt problem, når vi siger, at vi har pladsmangel, vi har i første omgang løst det ved, at alt 
hvalpetræning foregår i hverdagene med lys på banen. Det giver dog udfordringer bl.a. med fri leg. 
 
Rally og agility træner i hal og måtte lidt tidligere ind i år, for at give plads til hvalpeholdene.  
 
Konkurrencer  
Vi er stolte af, at vi var den første DcH-lokalforening i Danmark, der afviklede en officiel Nose Work 
konkurrence. Vi havde lejet hallen i Kliplev til formålet og det var en succes, som blev rost både af 
deltagerne og dommerne. 
 
Vi afholdt også konkurrencer i: 

o DcH-Lydighedsprogrammet - klasse C og B 
o Agility 
o Rally 
o DcH-Lydighedsprogrammet - klasse A 
o Venskabsstævne i lydighed - klasse D, C og B 

 
Vi har fået en sponsoraftale med OK 
Vores medlemmer og andre interesserede har siden foråret 2022 haft mulighed for at støtte os, når der 
tankes benzin/diesel hos OK-tankstationer. 
 
Nyt i Klubben 
Vi har i år valgt at få sat nyt loft og lamper op i Klubhuset. Det har hjulpet meget på den dårlige akustik, 
der var i lokalet.  
 
Klubtøj til instruktører og bestyrelse 
Vi har fået sponsoreret klubtøj til både bestyrelsen og instruktørerne. Tøjet skal bl.a. bruges, når vi hjælper 
til stævner og andre arrangementer. 
Tøjet består af en T-shirt, en trøje og jakke – det er blåt og er let genkendeligt. 
 



DM 
Der var spænding indtil det sidste, hvem der her fra Broager blev udtaget til DM. Men det endte med, at 
det blev Lenette og Jubiii, der kom med. Det blev til en flot 11. plads i klasse B i DcH-lydighedsprogrammet. 
 
Vores egen fane 
I forbindelse med sommerafslutning fik vi indviet vores nye fane. Den har efterfølgende bl.a. været med til 
DM i Haslev. 
 
Aspiranter 
I forhold til rigtig mange klubber, der efterlyser instruktører, er vi så heldige, at vi i år har sendt 5 nye 
aspiranter afsted på Instruktør Grunduddannelsen. Lotte, Helle, Jane, Bianka og Søren. 
 
Helle og Lotte tager efterfølgende overbygningen i Nose Work. Bianka, Jane og Søren tager overbygningen i 
DcH-lydighedsprogrammet. 
 
Ud over de fem har vi Anette og Anne-Grete, der venter på at kunne komme på overbygning i Agility og 
Malene der venter på at komme på overbygningen i Rally. 
 
Uddannelse som dommer og adfærdskonsulent 
Vi har indstillet Ole og Gisela til dommeruddannelse i DcH-lydighedsprogrammet. Begge er godt i gang med 
både den teoretiske og praktiske uddannelse. Ligeledes skal der en indstilling til og efterfølgende en 
godkendelse fra Konsulentudvalget på landsplan, for at kunne starte uddannelse som adfærdskonsulent i 
DcH. Annette fik begge dele og er lige startet op her i oktober. 
 
Tak til….. 
Vi har rigtig mange gange brug for kager til et arrangement/stævne. 
Tak til jer, der igen i år har sagt ja til at bage en eller flere kager i løbet af året – især i denne tid, hvor 
ingredienser og bare det at tænde ovnen er en dyr fornøjelse. 
 
Ud over bestyrelsen og instruktører er der tit brug for hjælp fra hundeførerne i klubben. Tak til jer, der har 
stået figurant til stævner, været vejviser for konkurrencehundefører, har samlet snore og pinde op eller 
taget tid til stævnerne i agility eller rally. 
 
Tak til instruktører og bestyrelse for alle de timer I lægger i Klubben. 
 
 
 
 
 
 
 


