
Beretning – 2014 
Det er så vigtigt for en forenings eksistens, at man har et godt ry og omdømme og det har vi her i 
DcH-Broager. Vi har flere gange fra hundeførere hørt, at de har valgt os, fordi de havde hørt godt 
om os fra andre hundefører. Vi kan også se, at rigtig mange vælger at køre langt, også forbi andre 
hundeklubber, for at træne deres hund hos os. 

Jeg er sikker på, at det skyldes vores gode trænere, det udbud vi har af træningsmuligheder, vi har 
nemlig noget til alle og så ikke mindst den gode stemning vi har i klubben. 
 
Vi har fået oprettet os som gruppe på facebook, hvor de der er medlemmer, kan følge med i de 
arrangementer, billeder og informationer vi har fra DcH-Broager – husk at del og like, så 
informationer kommer ud til rigtig mange – det er gratis reklame. 

Nye tiltag i DcH-Broager 
2014 har været et år med mange nye tiltag og det har krævet rigtigt meget frivilligt arbejde, for at 
kunne få det gennemført. 

Sidste år søgte vi om og fik godkendelsen til at bygge et nyt agilityskur. Vi havde efterhånden 
problemer med at få plads til alle redskaber (agility, rally og lydighed) under et tag. Skuret står nu 
færdigt, der er blevet lagt strøm ind, sat hylder op, lagt fliser og alle agilityredskaberne er flyttet 
ind. Nu mangler vi kun, at få de ydre vægge malet når det engang bliver forår. 

Vi har fået lagt ny belægning, af brugte sten, rundt om alle bygningerne.  Det ser bare super godt 
ud. 

I juni havde vi afsat en weekend, hvor vi bad vores medlemmer om, at hjælpe med, at male 
klubhuset. Der mødte en lille flok op begge dage, her blev der malet vinduer, vægge, gavl og 
sokkel.  

Der er blevet væltet en væg i klubhuset og fjernet en dør på bagsiden.  

Så har vi fået ryddet et lille område nede bag ved minigolfbanen, som vi vil bruge til feltsøgning, 
når vi træner på pladsen. 

I forbindelse med vores agility-stævne fik vi ved håndkraft planeret pladsen (der hvor hestene 
ridder gennem galgerne). Og slog selv græsset mange gange, inden området kunne bruges til 
stævnet. 

Agility redskaberne blev malet og rettet til, så de overholdt de nye regler. 

Der ligger mange, mange timers arbejde bag alt det vi har opnået i år. En klub som DcH-Broager er 
afhængig af, at der er frivillige, der vil give en hånd med, men specielt i år, har der været så mange 
tiltag, at det er blevet lagt ekstra mange arbejdstimer på pladsen. 



Kæmpe stort tak til alle jer, der har bidraget med frivillig hjælp til klubben. Uden jer vil det aldrig 
kunne have ladet sig gøre. 

 
Vi har i Bestyrelsen valgt at investere i et nyt it-system (Winkas), der gør tilmelding og registrering 
af medlemmerne nemmere og mere overskueligt. Systemet er samtidig et økonomisystem, som vi 
har planer om at starte op på i løbet 2015. Desuden kan man sende sms’er til et helt hold af 

gangen udskrive holdlister, girokort og meget andet. Vi er kun lige startet her i oktober, men kan 
allerede nu se fordelene.  
 
Træning 
I år har vi startet familiehundeholdet op, hvor Laila, Lis og Pia startede ud med 7 hunde, der ville 
prøve en anden form for træning.  

Det vi tidligere kaldte for familiehundholdet (Sabine og Sonjas hold) har vi omdøbt til 
Trivselsholdet. Holdet er for hunde og hundefører, der har udfordringer med at være sammen 
med andre hunde og her får værktøj til at træne og håndtere deres hund på en anderledes måde. 

På Konkurrenceholdet har hundeførerne forsøgsmæssigt været delt op i to hold, for at 
efterkomme et ønske om mere intensivt træning. Evalueringen af træningen har været positivt og 
træningen fortsætter på samme måde efter jul. 
 
Ulli og Peter er i år rykket op i lydighed klasse A. Og for at træne bl.a. eftersøgning har Gisela 
tilbudt dem ekstra træning ud over den almindelige træning. 

Vi har i alt afviklet 5 hvalpehold, hvor det ene hold var oppe på 19 hundefører. Det er desværre 
langt fra alle hundefører, der fortsætter efter hvalpeholdet. 

Unghundeholdet, agility-begynder/letøvet er begge to store hold og Rally er der ligeledes kommet 
flere hundefører på. 

Men alt i alt har vi haft en lille nedgang på 5 i alt medlemmer, så medlemstallet er på  i 109. 

Tak til alle trænere og træneraspiranter, der ligger mange frivillige timer i træningen. Uden jer var 
der ingen DcH-Broager. 

Stævner 
For første gang holdt vi i år et agility kresstævne.  Vi fik ros af flere af de deltagende hundefører, så 
vi har besluttet, at vi holder et agility-landsstævne næste år – 7. juni 2015 og samme dag holder vi 
også vores første stævne i rally-lydighed. 

Vi holdt traditionen tro også et venskabsstævne, hvor DcH-Nordals, Tinglev og Tønder kan deltog i 
DcH-lydighedsprogrammet klasse D, C og B. 



Og for tredje gang holdt vi venskabsstævne i agility begynder og let øvede, hvor vi inviterede 
hundefører fra DcH-Aabenra, Tinglev og Tønder til at deltage. Et super godt begynderstævne, hvor 
Broager i øvrigt løb med alle pokaler - 

Også når vi holder stævner kræver det rigtig mange frivillige hænder for at kunne gennemføre 
dem. Er glad for, at vi har sådan en stor opbakning – og også her en stor tak for hjælpen. 

Arrangementer 
Hvert år holder vi fastelavn, sommerafslutning og juleafslutning. Her er det vores arrangement-
udvalg med Gisela i spidsen, der står for planlægning, forplejning og underholdning/konkurrencer. 
Der er altid stor opbakning til vores sociale arrangementer. 

Konkurrencer og DM 
DcH-Broager har haft hundefører, der har været ude i konkurrence i D, C og B i DcH-programmet i 
lydighed.  

Vi har haft hundefører, der har været til kreds- og landskonkurrence i agility.  

Og i år har vi haft flere hundeføre, der var til deres første stævne i rally-lydighed til venskabs-
stævnet i Nordals.  
 
Igen i år var DcH-Broager også repræsenteret til DM. Ulli var med i B-klassen i lydighed og fik en 
flot 26. plads. Inden da tog han også titlen som Sydjysk mester til stævnet i Aabenraa. Det var 
tredje år i træk en hundefører løb med den titel. De to tidligere år var det i C-klassen. 

Super godt for vores klub, at vi er repræsenteret på så mange forskellige konkurrenceområder og 
til DM. 

Endnu engang tak til alle i bestyrelsen, trænere og frivillige hjælpere uden jer var der ingen DcH-
Broager - 
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