Formandens beretning 2020
Året 2020 startede med, at vi skulle have et helt nyt medlemssystem - Klubmodul, Vi (Annette, Bodil og jeg)
havde kort tid for inden været på et kun 2-timers kursus. Og så var vi i gang. Vores medlemmer skulle nu
selv oprette sig med en profil og så tilmelde sig på et grundmodul og efterfølgende de hold man ville gå på.
Og med Klubmodul blev det også indført, at vi registrerer træningsafbud via klubmodul appen.
App’en kan også benyttes af medlemmet selv, hvor der kan sendes beskeder eller registrere, at man ikke
kommer til træningen.
I mellemtiden har vi også fået vores hjemmeside og mail flyttet over i Klubmodul.
Den første weekend i marts, var vi i alt 9 instruktører på træningsweekenden i Ho. Her var vi fordelt på 2
forskellige kurser. Vi bruger den weekenden på at dygtiggøre os. Men også på socialt samvær, kombineret
med et trænermøde.
Den 11. marts 2020 lukkede hele Danmark ned på grund af Corona. Også alt hundetræningen blev lukket
ned. Nedlukningen trak ud og det betød at vi også måtte aflyse de planlagte stævner i både lydighed, agility
og rally.
Vi måtte også ”vinke farvel” til foredraget med Stig Hansen og her i november var der planlagt ”førstehjælp
til din hund” det er indtil videre blevet udsat.
Den19. april fik vi grønt lys fra Sundhedsstyrelsen og Politiet til at starte op med hundetræning igen.
Problemet var så bare, at Sønderborg Kommune spændte ben, vi måtte IKKE træne på Ringriderpladsen.
Efter adskillige henvendelse pr. mail og telefon, fik vi den 13. maj så endelig tilladelse til at benytte pladsen
og vi kunne starte træningen op igen, men med restrektioner på max 10 personer incl. træneren på hvert
hold, og der skulle være tydelig adskillelse mellem de enkelte hold på pladsen. Vi skulle bruge handsker og
måtte ikke holde klubhuset åbent for social samvær. Det var bare nogle af alle de regler vi skulle følge.
Det krævede en helt ny planlægning af afvikling af holdene, der blev lavet en ny træningsoversigt, hvor
holdene mødte skævt ind. En plantegning over trænings- og parkeringsområder måtte også etableres. Og der
blev send utallige sms’er og mails til medlemmerne.
Midt i nedlukningen havde vi et hvalpehold, der kun var halvvejs i træningsforløbet på de 12 uger. Den 16.
maj valgte vi at tilbyde holdet, at køre det færdigt. De manglede 7 træningsmoduler og dem fik vi afviklet
om lørdagen, det kunne vi lige nå inden sommerferien.
Vi valgte at træne hele juni og starte op igen første uge i august. Dvs, at vi i år kun havde sommerlukket i
juli måned. Og vi har også valgt at træningen først slutter efter den 12. december i år. Det er bl.a. for at
kompensere for den tabte træning. Med det har vi indhentet 7 af de 8 aflyste træningsdage.
Vi havde 3 instruktøraspiranter, der var tilmeldt IGU (instruktør grunduddannelsen) i 2020.
Corona-nedlukningen betød desværre at flere moduler blev flyttet til 2021. Det fik den konsekvens, at
Malene og Anette først bliver færdige henholdsvis i 2021/2022 og Klaus, har trukket sig helt.
Lenette og jeg selv, er i gang med at tage overbygningen i Nosework, og vi bliver også først færdige næste
år (januar 2021).
Men det var ikke kun konkurrencer, uddannelse, foredrag og træning, vi måtte aflyse eller flytte, men også
alle vores sociale arrangementer så som sommer- og juleafslutning og vores åbent hus, som i år skulle have
været kombineret fejringen af DcH-Broager 25-års jubilæum, men da forsamlingsforbuddet ikke måtte
overstige 100 personer, var det umuligt at afholde. Det blev i stedet fejret, ved at træningen sluttede lidt
tidligere på selve jubilæumsdagen, hvor vi serverede grillpølser mm, vi havde kun inviteret klubbens
medlemmer, så vi ikke oversteg forsamlings-forbuddet. Her fik vi også fejret Laila, der havde været med til
at starte klubben op og derfor også kunne fejre 25-jubilæum.

Efter sommerferien kunne vi starte op som normalt, forsamlingsforbuddet var ikke ophævet men hævet, så vi
kunne træne med mere end 10 personer på de enkelte hold.
Vi fik gennemført et rallystævne og et lille venskabsstævne i agility. Og et trænerkursus, hvor Bruno fra
Christiansfeld fik videregivet os nogle gode træningsredskaber til både rally, agility og lydighed.
Den 5. september startede vi 31 hvalpe op fordelt på 3 hold. Vi fik efterfølgende flere henvendelse og valgte
derfor at oprette endnu et hvalpehold med 10 hundefører – så det blev til 41 hvalpe og dermed 41 nye
medlemmer til klubben.
Sidste år nåede vi op på 172 medlemmer, pga Corona-nedlukningen var der ikke meget, der talte for, at vi
ville nå samme høje tilmeldingstal igen 2020 - men det gjorde vi! - Vi fik faktisk det højeste tilmeldingstal
nogensinde - sidste dag rundede vi 182 medlemmer.
Her I udgangen af oktober, kom der så en 2. runde med corona og det betød det igen træning med
retningslinjer, vi må igen kun være max 10 på hvert hold incl. trænere. Vores kredsformand mente, at vi bare
kunne rulle samme plan ud, som vi havde brugt i forbindelse med første nedlukning. Men så let var det ikke,
for vores udfordring var, at vores hold i mellemtiden var blevet større og vi var gået fra hverdagstræning til
lørdagstræning. Men endnu engang fandt vi en løsning – Rally har måtte udvide deres træningstider i
ridehallen, så de kunne dele begynderholdet op. Agilitytræning løste det ved, at dele ridehallen op i to og
begynder og let øvede møder ind med 10 minutters mellemrum. Både rally og agility bærer mundbind under
baneopsætning og banegennemgang.
På lørdagsholdene afhænger det af, om der kommer afbud, så man kan holde sig under max 10 personer
ellers bliver holdet delt op og der sættes en ekstra træner på. Det ene familiehold er flyttet helt fra
træningspladsen, også parkeringsområdet er genetableret endda med et ekstra område, der ligger uden for
træningspladsen. Vi har igen måtte ændre på træningstiderne for at adskille holdene, for at der ikke er for
mange på pladsen på samme tid. Det er noget af et puslespil, at få det hele til at gå op.
Alt det kræver en kæmpe indsats af instruktørerne, I løser de akut opståede problemer på en professionel
måde – tak for at I bakker op om klubben og man ALTID kan regne med jer.
Et nyt tiltag i 2020 er evaluering af træningen. Vi vil evaluere efter hvert hvalpehold og i slutning af året
sender vi et evalueringsskema ud til alle medlemmerne. Vi har afprøvet det på to hvalpehold og har fået
super god feedback mest positivt, men også noget vi kan forbedre os på. Den vil fremadrettet blive
elektronisk.
Når vi afholder stævner og diverse sociale arrangementer har vi brug for gaver i forbindelse med
præmieoverrækkelse. Her har vi flere, der er gode til at få disse gaver hentet hjem. Men især du Ole (Ravn)
har være en kæmpe gevinst for vores klub. Du har virkelig fået mange super flotte gaver hentet i hus – tak
for din store indsats.
Da vi bliver flere og flere medlemmer i klubben besluttede bestyrelsen sig for, at få flyttet nogle vægge i
Klubhuset, for på den måde, at skabe mere plads til flere borde og stole. Især i forbindelse med vores sociale
arrangementer, har vi brug for mere plads også når vi afholder IGU, er lokalet nu blevet mere optimalt
indrettet.
Der ligger rigtig mange frivillige arbejdstimer bag restaureringen af Klubben både Ulli, Flemming og især
Lorents har brugt rigtig mange timer på renoveringen. Vi har også måtte bestille en tømrer for at få de nogle
af de store opgaver løst.
Det er bare blevet super godt - Stor tak til jer alle der har bidraget med det flotte resultat.

