
Formandens beretning 2019 
 
Nyt i klubben 
Der er sket rigtig mange nye tiltage her i 2019. Bl.a. andet har vi fået Cvr.nr. – MobilePay – NemID-erhverv 
og vi har fået styr på GDPR. Det er alt sammen noget vi skal for, at holde en klub som vores i gang i de disse 
nye tider – og det bliver nok ikke det sidste, hvis vi vil være en morderne klub. 
 
Vi har fået nye agilityredskaber (hjul, balance, vippe og A-bræt og nye numre) 
 
Og lige om lidt får vi også et helt nyt it-system, som vi (Bodil, Annette, Lorents og jeg) var på kursus i her i 
den forgangne weekend. Her skulle vi høre lidt om systemet, men også noget om strategi, den gode klub og 
fundraising. Vi må sige at vi kunne nikke genkendende til rigtig mange områder, hvor vi allerede er gode.  
 
I forhold til mange andre af lokaleklubberne har vi ikke problemer med at få nye medlemmer, få nye 
instruktører i uddannelse og vi er også rigtig gode til at fastholde både medlemmer og instruktører i klubben. 
I år er vi nået op på et medlemstal, på 171 medlemmer.  I forhold til sidste år er det en stigning på 17 
hundefører. 
 
Dorte har været på sit sidste modul og er nu uddannet instruktør i lydighed – Tillykke til dig Dorte - så nu er 
vores trænerstab på 10 uddannede instruktører og vi har tre nye aspiranter, der går i gang med 
instruktøruddannelsen til næste år. 
 
Velkommen til Klaus og Anette, der uddanner sig i agility og Malene, der uddanner sig i lydighed og rally. 
Desuden er Dorte og Anette tilmeldt overbygning i familiehund og Lenette og jeg selv er tilmeldt 
overbygning til Nosework. 
 
I årets løb er vi til mange forskellige møder. Formand og kasserer er bl.a med til kredsrådsmøder og 
Landsmødet, hvor vi holder os ajour og har stemmeret, hvis der skal træffes en beslutning ved afstemning.  
Jeg har været til møde og workshop omkring brugen af Kær Vestermark. Det har været sjovt at følge med og 
høre om, hvad området er tænkt at skulle bruges til.  
 
Lige nu bruger vi det ikke så meget som vi har gjort tidligere, det kan måske skyldes, at vi skal hente et stort 
skilt, der skal sættes op, der hvor vi træner og alle skal bære armbind for at vi må træne med løse hunde på 
området. Men det er godt, at vi har muligheden for at benytte området. 
 
Vi har i flere år talt om, at vi godt kunne tænke os at træne indendørs i vinterhalvåret med agility Klaus har 
lavet en aftale med en privat ridehal i Kær. Vi har nået at træne der 3 gange både med nybegynder og 
efterfølgende det øvede hold. Det kræver lidt i forbindelse med banetegningen, da der ikke er så meget plads, 
men det fungerer rigtigt godt. 
 
Arrangementer i klubben 
I år blev det ikke kun ved snakken, vi afholdte ”Hundens dag”/åbent hus den 18. august, Sikke en succes – en 
omsætning på snart 10.000,- kr. og en mærkbar tilgang af nye hundefører på især hvalpe- og familieholdet. 
Vi havde rigtig fin presseomtale både inden og efter. Og vi afsluttede med en artikel omkring arrangementet 
i DCH-bladet. Det vil vi helt sikkert gentage til næste år, hvor vi samtidig kan fejre vores 25-års jubilæum. 
 
Vi havde opvisning med lydighed, rally og agility i forbindelse med indvielsen af hundeskoven i Kær. Her 
fik vi ikke nogle nye medlemmer ud af det, men det gør jo stadig, at vi gør opmærksom på at vi findes og i 
sidste ende alligevel giver os medlemmer til klubben i det lange løb.  
 
Igen i år afviklede vi konkurrencer i agility, lydighed og rally. Rally havde vi hele to stævner og både i 
agility og lydighed holdt vi også et venskabsstævne. Agility gav et rigtigt godt overskud, da vi havde fået 
alle gaverne sponsoreret. 
 
Vi har i bestyrelsen besluttet, at der er en ansvarlig for hver af de konkurrencer vi afholder, Den ansvarlige 
sørger for afviklingen, uddelegering og koordinering af hele konkurrencen. 
 
 
 
I år vi fik holdt to foredrag i klubben i år  
 
1) Hundens sprog  
2) Racekendskab 



 
Begge foredrag var godt besøgt. 
 
Anette var igen primus motor i at lære andre at flette sit eget hundehalsbånd og -snor. Har lovet, at der 
kommer flere af disse kurser ☺ 
 
Og som noget helt nyt i år har vi afholdt kurser, der ligger ud over den normale træning. 
NoseWork med Lenette, Fitness med Louise og Annette og sidste nye tiltag er Trickholdet med Louise og 
Dorte. Det er en ny måde, at tilbyd træning på.  
 
DM 
I år havde vi igen nogle af vores dygtige hundefører, der var udtaget til DM, der i år blev afholdt i 
Langeskov på Fyn.  Louise var udtaget i rally og Tenna i lydighed klasse C. 
Det blev til en 22. plads til Tenna og en 2. Plads til Louise.  
Der ligger et helt års træning bag og mange stævner med gode placeringer, for at man kan blive udtaget til 
DM, så det er bare super flot, at man er nået så langt og det at deltage er stort i sig selv. 
 
Vi vil være blandt de bedste  
Her mener jeg vi allerede er nogen af de bedste. Alle vore instruktører er uddannede, vi fornyer os hele tiden 
med nye kurser og vi træner med ”den røde tråd” som er et vigtigt signal både indad og ud af til. Vi har et 
godt ry og vi formår at gå forrest i DcH-regi på rigtig mange områder. Jeg har flere gange nævnt, at jeg 
syntes jeg praler, når jeg skal fortælle eller skriver, hvad vi gør i vores klub – men det er jo rigtigt ☺ 
 
Vi har afholdt kursus i ”træning med forstyrrelser” hvor vi havde inviteret Lea Nor som kursusinstruktør – et 
super godt kursus, som vi allerede har benyttet os af i træningen. 
 
I marts måned var vi 8 trænere, på weekend kursus i Ho. Vi var fordelt på 3 forskellige kurser  
 

1) Rundering/ eftersøgning for A, E og nord 
2) Find, hent og bring med glæde. 
3) Nosework,en træning med mange facetter 

 
Så vi kunne få så meget forskellig viden med hjem som mulig. Vi bruger også kurset som et socialt 
arrangement.  
 
Vores glashunde, som vi bruger til pokaler er vildt eftertragtede, vi har fået adskillige henvendelser, hvor vi 
bliver spurgt om, hvor vi får dem fremstillet, hvad de koster og om det gør noget vi bruger de samme? Ja, det 
gør det, men det siger vi ikke så direkte. Men her går vi endnu engang forrest ☺ 
 
Diverse 
Selvom jeg tidligere nævnte er vi er gode til at fastholde instruktører, så passer det jo ikke helt, Louise har jo 
valgt at forlade os, fordi hun flytter. Hun stopper som instruktører i klubben med udgang af november.  
 
Ingen spørgsmål om, at vi kommer til at savne dig Louise, du har virkelig bidraget med nye tiltag i klubben 
bl.a. med fitness og tricks. Din meget positive indstilling til alt nyt er guld værd for en klub. Tillykke til 
DcH-Bording, de får en super god instruktør og konsulent. 
 
Tak 
Som altid vil jeg slutte med at takke bestyrelsen, instruktørerne, arrangementudvalget, vores pedelfunktion 
(Ulli og Lorents), alle hjælperne til de mange stævner og arrangementer vi har holdt i åres løb. Og tak til alle 
jer der har bagt en eller flere kager. 
 
Alle de timer i alle har lagt i klubben er jo med til at vi er en af de gode klubber og uden jer var der ingen 
DcH-Broager – Tak for indsatsen i 2019. 


