
FORMANDENS BERETNING – 2016 
2016 har igen været et travl år, vi har afholdt stævner, kurser, opvisning, været på flere trænerkurser 
og til møder det er bare noget af det bestyrelsen og trænerne foretager sig når der ikke trænes på 
pladsen  
 
Stævner 
I dette år har vi afholdt stævne i agility og rally-lydighed. Vi har holdt venskabsstævne i DcH-
lydighedsprogram i klasse D, C og B. A valgte vi at flytte til Tønder p.g.a problemer med at få skov 
til eftersøgning. 
 
Vi måtte desværre aflyse vores venskabsstævne i agility den 2. oktober, p.g.a. for få tilmelding. 
 
TGU – trænergrunddannelsen 
I år har vi ikke nogen fra DcH-Broager, der er under uddannelse til træner, men i stedet tilbød vi at 
stå for et TGU-modul i klubben. Det betød, at den 12. juni mødte 22 kommende hundefører op i 
Broager for at få undervisning i hvalpetræning. Vi skulle stille med 12 hvalpe/hundefører, som så 
fik undervisning. Efterfølgende var der evaluering af træningen. Foruden at sørge for at der kom 
hvalpe til træningen stod klubben også for forplejningen hele dagen. Det gav en lille indtjening til 
klubben. 
 
Vi laver reklame for DcH-Broager 
Vi er i år begyndt at reklamere mere på Facebook bl.a. sender vi et opslag ud, hver gang vi starter et 
ny hvalpehold op – husk at like og del det er gratis reklame som kan nå rigtig langt ud. 
 
Vi deltog som vanlig i Kulturnatten i Sønderborg, hvor vi i alt havde 3 opvisninger med både agility 
og rally. I år var der rigtig mange tilskuer til alle tre opvisninger – dejligt. 
Som noget nyt, var vi i forbindelse med Sønderborg Ringridning inviteret ud for at vise lidt agilty 
og rally. Det var også en succes – vi blev rost af flere medlemmer af ringridningsforeningens 
bestyrelse. 
 
Når vi til næste år tager ud for at reklamere for klubben, har vi fået et Beachflag og et nyt klapskilt 
så publikum endnu bedre kan se hvem vi er. 
 
Ny hjemmesiden 
1. november fik vi en helt ny hjemmeside. Den gamle hjemmeside var svær at vedligeholde i det 
program, den var lavet i. Fremadrettet vil der også komme billeder på hjemmesiden fra vores 
sociale arrangementer og træning, så det ikke kun vises på Facebook. 
 
Hundefører i konkurrence 
Dette år har vi kun haft enkelte hundefører, der har været ude til konkurrence i agility, DcH-
lydighed i klasse A, B og D. Vi arbejder på, at vi fremadrettet får flere hundefører ud i konkurrence. 
I år vandt Broager venskabspokalen i klasse D, så der nogle dygtige hunde og hundefører vi har. 
 
Vi har haft mange ude til konkurrence i Ralla-lydighed.  
 
Træning 
Ultimo september gik vi over til både at have træning tirsdag, onsdag og lørdag. Vi fik langt om 
længe vores lys på banen tændt. Der var lidt utilfredshed med naboerne, men vi har fået sat skærm 
på og sænket lyskeglen, så vi nu opfylder de af kommunen fastsatte krav. Lige nu træner vi to hold 
rally-lydighed om tirsdag og 2 agility hold om onsdagen begge dage fra 17.30 – 20.00. Alt 
lydighed, hvalpetræning og familiehundehold ligger om lørdagen fra 8.30 – 12.00. På den måde har 



vi lige nu ikke så lange en lørdag og vi har så også mulighed for at oprette flere nye hold, hvis 
behovet viser sig. 
 
Sidste år havde vi 108 medlemmer i år har vi 124 på samme tid. Det betyder faktisk, at vi har haften 
fremgang næsten 15% - det kan vi da kun være tilfredse med. 
 
Vores hold bliver ved med at være godt fyldt op. Vi har endda måtte oprette et ekstra 
unghundehold. Der har aldrig været så mange på rally som der på nuværende tidspunkt. 
 
 


