Generalforsamling torsdag den 26. november 2015
- formandsberetning
Trænergrunduddannelsen (TGU)
•
•
•
•

Louise har afsluttet TGU i lydighed og agility.
Pia har afsluttet TGU i Familiehund.
Laila har taget overbygningen til Familiehund.
Annette og Bodil, mangler kun en enkelt kursusdag her i december, så er de færdig
med overbygning til Rally-lydighed.

Træning
Vores familiehundehold er blevet så stort, at vi her til start af lørdagstræningen besluttede at dele det op i to
hold, men p.g.a. af efterfølgende frafald er det sat i bero og bliver nok først aktuelt, når vi igen går over til
hverdagstræning. Rallyholdet er også blevet stort, det er blevet delt op i begynder/let øvet og øvet.
Vi har i alt gennemført 5 hvalpehold, som ind i mellem har overlappet hinanden for at vi har kunnet sige ja
til så mange som muligt, der ønskede at starte til hvalpetræning med sin hund.
Hver gang vi har afsluttet et hvalpehold, er der mange af hundeførerne der vælger at fortsætte. De fleste på
unghundeholdet, men også rally og familiehundeholdet modtager fortsættere fra hvalpeholdet.

Arrangementer
Traditionen tro holdt vi søndag den 1. marts fastelavnsfest, hvor der på trods af, at det var en søndag mødte
mange hunde og hundefører med familie op for at ”slå katten” af tønden.
Den 24. juni holdt vi sommerafslutningen som vi havde valgt at flytte ud i hundeskoven, hvor vi havde
konkurrencer og efterfølgende grill. Super hyggeligt arrangement selvom vejret godt kunne have været lidt
bedre.
Her på lørdag er der planlagt juleafslutning, hvor hvert hold skal vise lidt af det de lærer til træning.
Efterfølgende er der hygge i klubhuset med æbleskiver og gløgg.
Tak til alle jer, der hver gang vil holder et arrangement i klubben står klar til at bage kage, planlægge og
gennemføre arrangementet (konkurrence m.m.) her er det Gisela der er tovholder i arrangementsudvalget.
Stor tak til Gisela
- og hvor er det dejligt, at der til hvert arrangement altid er en så super god tilslutning.

Afholdte konkurrencer 2015
Lydighed den 10. maj 2015
I alt deltog 28 hunde/hundeførere fordelt på klasserne C, B og A
Agility den 7. juni 2015
For andet år i træk holdt vi agilitystævne. I alt 45 hunde med fører løb omkring de 180 løb.
Rally-lydighed den 7. juni 2015
Det var første gang vi afholdt konkurrence i rally. I alt deltog 13 hunde og 11 hundefører.
Det var et super hyggeligt stævne.
Venskab i lydighed havde vi planlagt det til den 20. september, men på grund af for få tilmeldinger, valgte
vi at aflyse konkurrencen.
Venskab i agility holdt vi lørdag den 3. oktober. Stævnet er kun for hundefører, der ikke har været ude i
agilitykonkurrencer endnu. 12 hundefører deltog, fordelt på nybegynder og let øvede.
Til alle de stævner vi holdt her i 2015, var der hundeførere med fra Broager. Det blev til både pokaler og
flotte placeringer ved alle vores stævner – det kan vi kun være stolte af.

For at vi kan afholde stævner kræver det, at vi har baglandet i orden – her er det alle de frivillige hjælpere
som tidligt på stævnedagen møder ind til banebygning, sporlægning, køkken og andet meget andet i løbet af
dagen, der gør det muligt, at vi kan sige ja til at holde stævner – Stor tak!
Det logistiske arbejde ved at holde et lydighedsstævne er kæmpe stort. Det at finde områder til spor og
eftersøgning, opsætning af markeringspinde til spor, oplære sporlæggere det er bare noget af det arbejde, der
er forbundet med konkurrencen og som Lorents tager sig af. Stor tak til Lorents - du er uundværlig.

Sponsorater 2015
Igen i år har Gisela og Finn søgt flere sponsorater hjem til klubben.
Det blev til sponsorat fra:
•
•
•

Broager Sparekasse på 5.700,- kr.
Mads Clausens fonden på 5.000,- kr.
Sydbank på 10.000 kr.

Vi har købt 3 vogne til vores redskaber (1 til rally og 2 til agility).
Louise har søgt og fået godkendt sponsorat til lys på træningspladsen fra Lodam Sønderborg på ca. 7.000 kr.
Vi har efterfølgende søgt Sønderborg Kommune om, at få lov til at sætte lys op. Det er været en lang proces,
hvor vi første gang søgte den 5. april og først her den 6. november endelig har fået tilladelsen på plads til at
sætte lys op. I de 8 måneder har ansøgningen været i gennem flere afdelinger i kommunen, der har været til
nabohøring og vi har rykket ekstremt mange gange, for at kunne få en afgørelse. Men ting tager tid og
heldigvis blev det denne gang til vores fordel.
Det bliver kun området lige foran Klubhuset, der bliver oplyst. Det er planen, at vi på sigt kan have agilityog rally- træning på hverdagsaftener i stedet for om lørdagen. Mange af holdene er store og vi har også fået
flere hold, det giver problemer med at være der rent fysisk på pladsen, når alle hold træner om lørdagen. Og
vi kan måske holde på nogle af de hundeførere, der har svært ved at afse lørdag til træning.
Vi var også med i Broager Brugsens ”Vi støtter lokalt” her blev det til en 3. plads, hvor vi fik 1.025 kr. til
klubben.

Vedligeholdelse
Lorents tog sig af at få malet vores nye agilityskur, så nu er vi færdige med at male det udvendige træværk.
Håber det holder de næste mange år.
Ulli fik sat kanter på vores agilitybord. Det blev malet og hældt sand på – så nu er det godkendt til konkurrence.

Kær Verstermark i Sønderborg
lige nu bruger vi et område på Kær Vestermark til konkurrenceholdet, hvor vi går spor, har felt og
eftersøgning. Vi har været til adskillige møder omkring fremtidig mulighed for at benytte området samt
begninger til evt. Vinter agility og rally.
Vi har lagt billet ind på området/bygning sammen med rigtig mange andre klubber, men der kommer først
afgørelse i sagen efter sommeren 2017, da området skal benyttes til ”Blå Sommer” (stor spejderlejer).

Fysisk reklame
Vi har været med til Nybøl Idrætsuge, hvor vi havde opvisning med agility og rally-lydighed.
Vi var også med til Kulturnatten med agility. Begge gange kunne tilskuerne prøve med deres egen hund
efterfølgende. God reklame for klubben.

20 års jubliæum
DcH-Broager havde den 8. september 20-års jubilæum. Både Sonja og Laila har begge været med fra starten
– de var med til at starte klubben op. Vi vælger dog først, at holde 25 års jubilæet i 2020.

Medlemstal
Vores medlemstal er i år på 108 medlemmer dvs. I forhold til 2014 har vi en tilbagegang på et medlem.
Selvom medlemstallet ikke er vokset, er vores hold og holdstørrelse blevet forøget, det skyldes som jeg
tidligere har nævnt, at flere hundefører fortsætter fra bl.a. hvalpehold til de øvrige hold, flere vælger at gå
med sin hund på flere hold – og det er jo på ingen måder tilbagegang.
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