
Formandens Beretning 2018 
 

1) Fælles mål for 2018 var et medlemstal på 150, sidste år manglede vi bare et enkelt medlem, for at 
nå målet, men i år er vi nået op på 154 medlemmer + 2, der har betalt kontingent i en anden klub, 
men er skiftet over til os – her kan vi godt klappe os selv på skulderen, det er super godt gået. 
 

2) Det er jo ingen hemmelighed, at vi er en af de eneste klubber, hvor der er fremgang i 
medlemstallet. Vi er lige nu den 3. største i kreds 4. Til generalforsamling i kreds 4 blev vi bedt 
om, at fortælle lidt om, hvordan vi gør her i vores klub. Og noget af det vi gør anderledes, er bl.a. 
at vores instruktører, har flere hold og så har vi rigtig mange ildsjæle. 
 

3) Redaktionen til DcH-bladet, havde valgt, at en enkelt klub fra hver kreds, skulle skrive et indlæg i 
DcH-bladet. I kreds 4, var det os, der blev vi bedt om, at skrive indlægget, der skulle handle om 
motivation og fastholdelse af medlemmer. 

 
4) Vi har et godt ry. Det får vi af og til at vide, når nye hundefører starter op. Både helt nye og 

hundeførere, der kommer fra andre klubber har hørt positivt om os. 
 

5) Når man har en træneruddannelse i DcH, hedder en træner fremover ”instruktør”.  Er man ikke 
uddannet, hedder det så stadig træner. 
Vi har i DcH-Broager besluttet, at alle vores trænere er uddannede. Den påtrykte tekst på vores 
træningstøj bliver udskiftet, efterhånden som vi får nyt træningstøj. 
 
Vi er så heldige at have i alt 10 uddannede instruktører i klubben, hvor Lenette er det nyeste skud 
på stammen, hun afsluttede sidste modul af sin uddannelse her i efteråret. (stort tillykke til 
Lenette) 
 
Vi er super glade for, at Dorte Andersen, har sagt ja til at starte som træneraspirant til næste år. 
Dorthe er allerede i fuld gang som føl på unghundeholdet og har også assisteret bl.a. D-holdet. 
Hvor vi har fået rigtig positive tilbagemeldinger fra hundeførerne. 
 
I år har vi været udfordrede på, at vi har to langtidssygemeldte instruktører. Men her kan vi se, at 
vi er en ressourcestærk klub og med nogle instruktører, der virkelig træder til, for at få det hele til 
at hænge sammen. 
 
Vi fornyer os hele tiden ved at tage på forskellige kurser. Det er i bestyrelsen besluttet at hver 
instruktør kan deltage på to relevante kurser i året. De fleste af instruktørerne var i med på et 
weekendkursus i Ho i marts, vi var fordelt på to forskellige kurser. 
Det var nogle gode kurser, hvor vi har brugt en del af det lærte i vores træning fremadrettet.  

 
6) Lenette har været på nogle private kurser i Nosework. Det har hun været så sød at dele med alle 

trænerne i klubben. Hun har i alt holdt 3 kurser, hvor vi har stiftet kendskab til Nosework.  
 
Nosework er under opstart i DcH, så vi forventer også på sigt, at kunne udbyde det til 
hundeførerne i DcH-Broager. Vi skal så have nogle af vores instruktører på uddannelse. 
 

7) I år har vi haft 5 hvalpehold, hvor der igen er flere, der vælger at fortsætte på familie, unghunde 
eller rally. Vi har fået optaget nye små film til en ny PowerPoint til hvalpeteori, hvor vi også har 
valgt at vise øvelserne fra den lille hvalpeprøve. 
Desuden har vi prøvet, for første gang på det hvalpehold, der lige er startet op, at begynde den 
første gang (en ekstra gang) ”uden hund”, hvor hundeføreren tilmelder sig og betaler og hvor 
instruktørerne på det pågældende hvalpehold informerer omkring træning og opstart (hvad man 
skal have med og hvorfor). Det fungerer super godt og vil blive praktiseret fremadrettet. 
 
 



8) Vi har i år valgt, at flytte lørdagstræningen til søndag. Vi vil prøve om det ændrer noget med 
antallet af hundefører, der ikke kan deltage om lørdagen - altså om vi får mindre afbud. Desuden 
har det været et ønske blandt nogle af trænerne at prøve at flytte træningsdagen – trænerne og 
efterfølgende bestyrelsen evaluerer i begyndelsen af 2019. 
 

9) Igen i år har vi holdt fastelavn og sommerafslutning. Juleafslutning holder vi her den 2/12. 
I år valgte vi at flytte vores sommerafslutning til Stevninghus, vi har tidligere været i Katrinelund, 
men her var vi lidt udfordret af vejret og andre besøgende.  I Stevninghus, har vi et overdækket 
værested, der er reserveret til os. 
Vi håber at det også i 2019 bliver et år med så god en tilslutning, som det har været de sidste 
mange år. 
  

10) Annette har afholdt flere flettekurser, hvor hundefører kan melde sig og lære at flette både 
snusemåtter, halsbåden og liner. Det er helt vildt hyggeligt og godt initiativ til det sociale liv i 
klubben. 

 
11) Åben Hus i DcH-Broager - forår 2019 

Oprindeligt havde vi aftalt at holde åbent hus her i efteråret 2018, men p.g.a. Hundehjertet valgte 
at holde åbent hus den samme dag. Har vi valgt at flytte arrangementet til foråret. 
Åbent hus er en erstatning for nogle af de opvisninger (Sønderborg ringridning, kulturnat, Nybøl 
idræts uge) Kulturnatten kan det så godt være vi deltager i alligevel, bare kun med en stand ikke 
med opvisning. 

 
12) Igen i år har vi afholdt konkurrencer i klubben. Vi har afholdt 2 landstævner i rally, 1 landsstævne 

i agility, 1 venskabsstævne i lydighed og et kredsstævne i lydighed. Der har desværre ikke været 
så mange tilmelding som vi havde håbet på, bla. Til agility, kunne vi godt have ønsket 50 
tilmeldinger mere, det er jo de sidste tilmeldinger, der giver overskuddet. 
 

13) I år har vi haft en del hundefører, der har været ude til konkurrencer. Både i Rally, agility og 
lydighed. Det har ført til både pokaler og oprykninger – stort tillykke - så flot. 
 

14) DM 2018. Vi havde i alt 4 hundefører og deres hunde, der var udtaget til årets DM. Der ligger 
mange stævner og træningstimer bag en udtagelse til DM. 
Louise var udtaget i rally og fik en flot 4 plads. 
Dorthe, Lenette og Ulli var udtaget i DcH-lydighed. Dorthe og Lenette i klasse C. Lenette fik 
endte på en 35. Plads og Dorthe på en 8. Plads. 
Ulli var udtaget i A-klasse, men blev stoppet inden indmarchen, fordi Ullis’ hund for snart 3 år 
siden, p.g.a. kræft, havde fået amputeret havdelen af sit ene ører. Her mente Kreds 2 (på baggrund 
af en anonym henvendelse), at Ulli ikke kunne deltage p.g.a. brud på dyrevelfærdsloven, der ikke 
tillader hunde, der er hale- eller ørekupperet, at deltage i konkurrencer.  
 
Der er en ny dyrevelfærdsloven til hørring og vi håber at i februar 2019 kommer en afklaring om 
hunde, der har fået amputeret øre p.g.a. af en ulykke eller sygdom kan søge og få dispensation, så 
de fremadrettet må deltage til konkurrencer. 
 

15)  Jeg vil slutte beretningen med at takke alle hjælperene til vores konkurrencer,  
tak til alle jer, der har stået figurant, gået spor, samlet pinde op, skrivere og til jer, der har bagt 
kager både til arrangementer, men også hvis det var en pokal-kage, en oprykningskage eller en ”
tis-på-banen-kage” er det super, og det giver noget socialt til klubben. 
 
Tak til Gisela for de fine dekorationer og de boller vi skal nyde lige om lidt. Til Lorent, der helt 
alene har slebet og malet klubhuset + mange andre gøremål som du foretager dig i klubben. 
 
Jeg har sikkert glemt nogen, men alle I klubben er jo med til at bidrage på den ene eller anden 
måde og er med til at DcH-Broager er en succes ☺ 

 
 


