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Bestyrelsens beretning 2015 

 

 

Gode forhold 

I 2015 har et af de områder, som vi i bestyrelsen har haft fortsat stort fokus på, været at have gode 

træningsforhold for vores medlemmer. 

 

I 2015 blev Hundehuset ryddet grundigt op, malet og indrettet med nye måtter, reoler, TV mm, hvil-

ket har givet et godt, lyst og rummeligt lokale, hvor vi med den nye varmeblæser også kan holde var-

men. Det er blevet et rigtigt godt lokale til både undervisning og socialt samvær. 

 

I efteråret fik FH-skuret den store omgang med oprydning og opsætning af hylder mm. Det har både 

givet mere plads og gjort det nemmere at finde forhindringer og rallyskilte. 

 

På sidste generalforsamling foreslog bestyrelsen at udbygge skuret på agilitybanen med plads til bor-

de og bænke samt ombygge Hundehuset med et ekstra toilet, depotrum og evt. en udendørs vand-

hane. Dette blev godkendt. Selvom der p.t. kun er få tegn på, at vi er kommet videre med planerne – 

fliser foran redskabsskuret på agilitybanen – så er projektet bestemt ikke opgivet, og vi håber at kun-

ne gennemføre dele af det i 2016. 

 

Året før - i 2014 inviterede vi på generalforsamlingen til en snak om visioner for foreningen – vi 

opfordrede til at komme med alle idéer, også dem, der ikke umiddelbart synes mulige at gennem-

føre. En af idéerne var at bygge en ridehal til indendørs træning i vintermånederne. En spændende 

og dyr idé, som vi i bestyrelsen er begyndt at undersøge nærmere. Det ser dog svært ud, da det er 

dyrt at bygge en ridehal, men vi arbejder lidt videre med det i 2016. 

 

I 2015 har vi suppleret vores forhindringer med flere tunneller og slalompinde, en ny pose og et 

nyt hjul. I 2016 har vi afsat penge til at anskaffe nyt A-bræt og ny balance, så vi har letvægtsfor-

hindringer på begge baner. Så skulle vi være godt dækket ind med forhindringer de næste mange 

år.  

 

Desværre oplevede vi for første gang i 2015 at få stjålet forhindringer fra vores skure. Det er rigtig 

ærgerligt, og har betydet, at vi har været nødt til at tyverisikre alle forhindringer, så det forhåbent-

lig undgås fremover. 

 

 

Medlemmer 

Vi har i 2015 for første gang i mange år oplevet en tilbagegang i antallet af medlemmer. Vi kan 

især se, at vi fra medio 2014 og starten af 2015 ikke har formået at holde på vores hvalpe og Fø-
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rer/Hund-hunde. Vi ser det ved, at vi tidligere har kunnet fylde vores agility begynder hold med 

hunde fra vores egne hold. Det har vi ikke kunnet i en periode, da mange af vores fører/hund hun-

de ikke har ønsket at fortsætte i foreningen. 

 

 Det har selvfølgelig givet anledning til en drøftelse i bestyrelsen og et øget fokus på, at vores træ-

nere skal være engagerede og levere god kvalitet på træningspladsen. Medlemmerne møder jo 

først og fremmest træneren, og det er derfor helt afgørende, at trænerne møder op med godt 

humør og har lyst til at skabe et socialt fællesskab på holdet sammen med medlemmerne. Træ-

nerne er foreningens ansigt udadtil, og da vores medlemmer søger os ene og alene på grund af 

vores gode ry, så er trænerne de allervigtigste.  

 

Der kan selvfølgelig også være andre faktorer, der kan spille ind på medlemstallet. Vi er jo i kon-

kurrence med mange andre fritidsaktiviteter, som en familie skal passe i løbet af en uge. 

 

Men, når vi her i 2016 på ny skal holde kurser for vores nye trænere, så vil den del omkring træne-

rens rolle på træningspladsen blive vægtet højt, og vi håber derved, at vi på ny kan skabe frem-

gang i medlemstallet. 

 

 

Frivillige 

Vores trænere, er jo nogle de vigtigste frivillige, vi har i foreningen. De står uge efter uge og i al 

slags vejr og leverer god hundetræning på pladsen. Mange af vores trænere er gode til at søge 

inspiration til træningen ved deltagelse i kurser, og flere vælger også at følge træningen i andre 

foreninger med egen hund for at få inspiration til træningen. Det ser vi kun som et stort plus for 

vores forening. 

 

Der skal fra bestyrelsens side lyde en stor tak til trænerne for deres indsats i årets løb. 

 

Derudover skal der lyde en tak til de mange andre, der i årets løb har givet en hånd til foreningens 

bedste. Det er bidragydere på mange fronter, både som hjælpere til stævner og træningen, træne-

re, arrangører, græsklippere, rengøring af hundehus og forhindringsvedligeholdelse. Uden denne 

udbredte hjælperkultur havde vi ingen forening.   

 

 

Alsidige aktiviteter 

I bestyrelsen har vi som mål, at foreningen kan tilbyde alsidige aktiviteter. Og, på træningspladsen 

oplever vi stor aktivitet alle hverdagsaftener, og især rally oplever en fortsat fremgang med mange 

øvede hunde. Men, rally begynder er også et af de hold, der har kunnet mærke, at mange af fø-

rer/hund hundene ikke har valgt at fortsætte i foreningen. 
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Stævner 

En anden aktivitet, som vi vægter, er stævnedeltagelse og foreningssamarbejdet omkring afholdel-

se af stævnerne, samt alle de gode resultater som foreningens medlemmer opnår. 

 

Årets største stævne var DGI’s Landstræf, hvor vi i samarbejde med STIF stod som arrangører af 

weekendstævnet. STIF havde skaffet de perfekte bane- og halforhold, og vi havde medbragt for-

hindringer og mange glade hjælpere, der var medvirkende til, at weekenden blev en stor succes. 

Vejret var lidt barskt den første dag med storm og regn, men selv det tog alle med godt humør. Vi 

fik endnu engang vist, at vi sagtens kan stå med arrangørrollen, også når der er tale om de helt 

store arrangementer. Der skal lyde en stor tak til alle hjælperne, der gjorde afholdelsen af Lands-

træffet muligt. 

 

Ellers blev der sædvanen tro afholdt DAF Cup i Randers og hos os selv på hjemmebane.  I Randers 

deltog vi med 19 hunde og fik pokalen med hjem – det viste sig efterfølgende, at Randers faktisk 

opnåede et point mere end os.  På hjemmebane deltog 27 ud af i alt 40 deltagende, og vi kunne 

også her stille op til gruppefoto med pokalen. DcH Støvring har i efteråret meddelt, at de ikke kan 

skaffe hjælpere til at arrangere DAF Cup fremadrettet, og de har derfor trukket sig fra venskabs-

turneringen. Vi er dog blevet enige med DAF Randers om at fortsætte samarbejdet, da stævnet er 

godt til at få især nye stævnedeltagere med ud. 

  

Der var også stor medlemstilslutning til både DGI-turneringen i agility og rally. Og vi blev hhv. nr. 2 

og 3. Selvom vi har været forvænt med at bringe pokalerne i hus, er det også dejligt, at DGI-

turneringerne er blevet endnu mere spændende i forhold til at finde den samlede vinder af for-

eningsturneringerne. Det giver en ekstra tilskyndelse til at få så mange medlemmer som muligt 

med som deltagere. 

 

Klubmesterskaberne er også fortsat et stort tilløbsstykke, hvilket vi i bestyrelsen også altid gerne 

har villet, da vi gerne ser klubmesterskaberne som en lejlighed til at se hinanden på tværs af hol-

dene, hygge sig med hinanden og familien – ja og så selvfølgelig at konkurrere. Forårets klubme-

sterskab endte med at blive et sommer-klubmesterskab, hvilket påvirkede antallet af deltagere, 

men i efteråret var vi tilbage på de vanlige ca. 70 deltagere. Vi vil fortsat gerne øge antallet lidt. 

 

Derudover har der været mange andre stævner, som vores medlemmer har deltaget i i årets løb. 

Og igen i år havde vi medlemmer, der blev udtaget til DcH’s Agility DM og til DKK’s Rally DM, og de 

kom hjem med flotte placeringer. 

 

Vi kan dermed sætte et punktum for endnu et år med stor stævnedeltagelse og rigtig mange gode 

foreningsresultater og individuelle resultater. Følgende medlemmer har i 2015 opnået at rykke fra 

en klasse til en anden i stævnemæssig sammenhæng på grund af deres gode resultater: 
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Agility 

Begynder � Let øvet  
Fenja / Betina Hedegaard 
Neo / Daniel Eichler 
Aslan / Signe Linjordet 
Fine / Allan Sørensen 
Terkel / Lena Thisted 
Queen / Camilla Guldhammer 
Balto / Mette Thumand 
Pi / Anne Klitgaard 
Blondi / Line Hvass Nielsen 
Ialt 9 hunde og førere 
 

Let øvet � Øvet  
Robin / Inger Drengsgaard 
Tess / Charlotte Lyrskov 
Fine / Allan Sørensen 
Martha / Anne Klitgaard 
Fenja / Betina Hedegaard 
I alt 5 hunde og førere 
 

3 fejlfrie løb som øvet 
Lassie / Daniel Eichler  
I alt 1 hund og fører 
 
 
Rally 

Begynder � Øvet  
Balto / Mette Thumand 
Xoro / Birgitte Røssner Hansen 
Harry / Susanne Thuesen 
Leo / Dorthe Stück 
I alt 4 hunde og førere 
 
Øvet � Ekspert  
Sammy / Inger Drengsgaard 
I alt 1 hund og fører 
 

I alt 15 agilityhunde og 5 rallyhunde er rykket en klasse op i 2015. 
 

Tillykke med de flotte præstationer. 
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Andre aktiviteter 

Igen i 2015 har vores medlemmer og trænere været gode til at arrangere forskellige aktiviteter. I 

2015 havde vi blandt andet kursus i opvarmning af hunde, hundemassage, foredrag om pasning og 

træning af hund på en skole, platformskursus og introduktion til færdighedsprøver. Derudover har 

vi haft en række arbejdsdage, hvor der er blevet lagt fliser, vasket forhindringer osv. Og vi var på 

besøg hos Sinding Sommerfest for at give en opvisning i både agility og rally. 

 

Budskabet fra bestyrelsen er, at alle er velkommen til at arrangere kurser, temaftener etc., blot 

det koordineres med trænerudvalget og aktivitetsudvalget. 

 

 

2016 

Hvis vi skal tage et kig ind i 2016, så vil der fra bestyrelsens side primært være fokus på at få etab-

leret overdækning ved agilityskuret og få indhentet noget af den medlemstilbagegang, vi har haft i 

2015. Derudover vil vi gøre en indsats for at støtte op om DGI-turneringerne og de nye arrangører 

af turneringerne.  

 

Foreningens hjemmeside har også fået et løft, og er efterhånden klar til at gå i luften. 

 

I 2016 får vi igen mulighed for at tilbyde vores medlemmer at købe foreningstøj til fornuftige pri-

ser via Sport24, så det bliver dejligt at se foreningens logo blive præsenteret på træningspladsen 

og til stævnerne. 

 

Vi ses på træningspladsen i 2016. 

 

Bestyrelsen  
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