
 
 
 
Generalforsamling torsdag den 23. november 2017 
 

Formandens beretning 2017 
 
2017 har igen været et travlt år med stævner, kurser og masser af træning. Det er dejligt, når man 
kommer herop og der er fyldt op med hunde og hundefører og selvom det ind i mellem kan være en 
udfordring, at der både skal være plads til alle træningshold og bilerne på samme tid – men det er 
vel det man kalder ”et positivt problem”. 
 
 
Tilmeldingstal 
...så jeg vil starte med at nævne årets tilmeldingstal. 
Målet for tilmeldingstallet i 2017 var 150, men vi nåede ”kun” 149 medlemmer. Men i forhold til 
sidste år, hvor vi havde 124 er det jo stadig en flot stigning på næsten 17%. Især fordi der i rigtig 
mange andre lokalforeninger har været nedgang. Det betyder nu, at vi p.t. er den 4 største 
lokalforening i Kreds 4.  
 
Kurser 
Trænerne har været på del kurser i år. Det er super, at trænerne vil bruge deres fritid på at 
dygtiggøre sig. Det giver nogle helt nye input til træningen. Vi har været gode til at videregive, det 
vi har lært på kurserne til de øvrige trænere. Vi var 6 trænere på kursus i Ho i foråret, hvor vi 
efterfølgende holdt en hel kursusdag for de øvrige trænere, hvor vi prøvede de nye øvelser af på os 
selv og som efterfølgende har været brugt i den træningen på flere af holdene. 
 
Træning 
I år har vi i alt startet 5 hvalpehold op, hvor de to af holdene var meget store (på henholdsvis 18 og 
20 hvalpe). Der er efterhånden flere hundefører fra hvalpeholdene, der vælger at fortsætte med at gå 
til hundetræning efter at de har afsluttet hvalpeholde, de er fordelt på vores unghundehold, rally- 
eller familiehundeholdet, så det betyder, at især vores unghundehold er to store hold. 
 
Vi har i år valgt sløjfe unghunde-3-holdet og i stedet  at dele D-holdet op i et C-hold og et D-hold, 
hvor C-holdet er for de hundefører, der ønsker at gå ud i konkurrence. 
 
Vi har haft en del udfordring med at få dækket træningen, p.g.a. af at trænerne har været på kursus. 
Vi har dog kun måtte aflyse en enkelt gang, (hvor vi var på kursus i Ho). Ellers er det lykkedes at få 
dækket alt træning. 
 
Konkurrencer 
Vi har igen i år afholdt konkurrencer i agility, lydighed, rally, venskab i agility og vores første 
lokalkonkurrence i lydighed i klasse C (med intern dommer), sidst nævnte er et nyt tiltag som vi 
afholdte her den 12. november med 6 hundefører. Det er planerne, at vi fremadrettet vil afholde et 
lokalstævne to gange om året for at vores nye hundefører, for at dygtiggøre/styrke vores nye 
hundefører inden de for alvor skal ud i kreds- og landskonkurrencer. Tidligere havde vi 4 
venskabsstævner, men p.g.a. af få hundefører, der vil ud i konkurrencer, blev det i samarbejde med 
vores venskabsklubber (Nordals, Tinglev og Tønder) besluttet, at der kun afholdes to venskabs-
konkurrencer i året.  
 
Vi har også haft en del hundefører, der har været ude i konkurrencer. I lydighed C, B og A, i rally 
og i agility. Det har givet en oprykning til Henrik Herskind fra B til A i lydighed. I rally rykkede 
Louise Aaquist Grøndahl og Lene Ohlsen fra begynder op i øvet og Annette Lund Jensen op fra 
begynder til øvet og nåede endda op i ekspert klassen. I agility er Louise rykket op i klasse 2.  
 
Desuden kom Louise med til DM i rally, hvor hun fik en flot 10. plads. Stort tillykke til jer alle. 



 
 
 
Det sociale ud over træning på pladsen 
Det var med som et ønske fra sidste års generalforsamling, at vi skulle have andre tiltage ud over 
den almindelige træning. 
 
Udover at vi holder sommer- og juleafslutning og fastelavn, har der i år også været  andre tiltag, 
hvor der på facebook, har været slået fælles gå-turer op og to gange har der også været en tur med 
dogparkour.  
 
Vi har haft besøg af Lise Bechsøfft fra “De kørende dyrlæger” hvor hun holdt et  spændene 
foredrag om kiropraktik til hunde og også demonstrerede på et par hunde. 
 
I maj holdt vi en dyrlægeaften. 
 
og her i december har Annette inviteret til flet af snusemåtte, hundesnor og halsbånd. 
 
 
Reklame for DcH-Broager 
Igen i år har vi deltaget i Kulturnatten og Sønderborg Ringridning med både opvisning af agility, 
rally og hundetricks.  
 
Vi har købt et beachflag med vores logo samt et nyt gadeskilt med nye plakater med reklame for 
DcH-Broager. 
 
Vi sørger vor at vores hjemmesider hele tiden er opdateret og vi bruger flittig Facebook, hvor vi 
uploader billeder fra vores forskellige arrangementer og hverdagsting vedr. træning og vi sørger 
altid for at gøre opmærksom på begge de to medier, når vi starter et nyt hvalpehold op.  
 
Tak  
Som altid vil jeg gerne takke alle frivillige, der har hjulpet til ved vores mange stævner, alle 
trænerne, bestyrelsesmedlemmerne, arrangementsudvalget, køkkenhjælpen i forbindelser med 
stævner og tak til alle jer, der har bagt kager og sidst men ikke mindst tak til vores ”pedelfunktion” 
Lorents og Helge. 
 
Som en hundetræner fra en anden lokaleforening sagde til mig – I er så heldige i jeres klub, at I har 
så mange ildsjæle ☺ 
 
 
 
Charlotte 
23.11.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


