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Bestyrelsens beretning 2018 

 

De sidste mange år, har bestyrelsens beretning taget udgangspunkt i bestyrelsens visionsar-

bejde. Der vil jeg på vegne af bestyrelsen ikke starte i år. I stedet vil jeg starte med vores 

trænere og frivillige. 

 

 

Trænere og frivillige 

I forhold til trænere har vi i flere år som fast del af beretningen haft et ønske om at få flere 

trænere og at få mulighed for at sende de trænere, vi har, på uddannelse. Vi vil fortsat gerne 

have flere trænere, men vi har alligevel efterhånden fået en del trænere, der virkelig er et ak-

tiv i foreningen, og som indbyrdes har et godt sammenhold, tager til stævner sammen og la-

ver mange andre aktiviteter sammen og i foreningen. 

 

Det er intet mindre end fantastisk. Det, at der er en gruppe trænere, der har en god indbyrdes 

relation, er med til at skabe en god stemning på træningspladsen og på holdene. Det løfter 

den samlede gruppe af trænere og giver ny energi. At vi så i tillæg har haft mulighed for at 

sende tre af vores trænere på grunduddannelse, er blot endnu en bedre. De er afsted her i det 

tidlige forår, og får ny inspiration med tilbage til foreningen.  

 

Det er også nogle af trænerne, der ikke nødvendigvis som trænere, men måske mere som fri-

villige i foreningen har været initiativtagere både til en række nye arrangementer, men også 

”arbejdsheste” i forhold til at holde gang i vores traditionelle arrangementer og har givet dem 

nyt liv. Det er arrangementer, som på hver deres måde bidrager til foreningssammenholdet, 

som netop er et af bestyrelsens fokusområder. Det er også arrangementer, som appellerer til 

en bred kreds af vores medlemmer, og forskellige grupper af vores medlemmer.  

 

På arrangementskalendere for 2018 finder man, udover stævner og klubmesterskaber, som 

jeg kommer tilbage til, opvisninger, arbejdsdage, førstehjælp, nosework kurser, agilitykurser, 

workshops, kom og flet et halsbånd og ikke mindst julebanko, som i den grad var et tilløbs-

stykke med ca. 50 deltagere. 

 

Det har været en rigtig godt arrangements år for foreningen, det har bidraget positivt til for-

eningssammenholdet, til stemningen i trænergruppen og i det hele taget været godt for for-

eningen. Så fra bestyrelsens side skal der lyde et stort tak for den indsats, der er ydet i det 

forgangne år – til trænere og frivillige, der har lagt en kæmpe indsats. 

 

Ved siden af alle arrangementer, så er der selvfølgelig også den ugentlige træning, hvor træ-

nerne uge efter uge står på træningspladsen i al slags vejr. Uden engagerede trænere, ingen 

forening. Vores trænere leverer en kvalitetsmæssig god træning til vores medlemmer, og bi-

drager i høj grad til, at uddanne medlemmerne til gode hundeejere, og giver dem værktøjer til 

at få gode og nogenlunde lydige familiehunde. Det kan I med rette være stolte af – det er vi i 

bestyrelsen. 

 

Vi har gennem årene forsøgt at vise vores værdsættelse af trænerne indsats med blandt andet 

trænertøj. I 2018 besluttede vi, at trænerne skulle have ny trænerjakke. En god jakke, der er 

designet til hundetræning. Det er dejligt at se, at jakkerne er flittigt anvendt på pladsen, og 

det fremtræder nu tydeligt, hvem der er trænere i foreningen. 
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Baner, forhindringer og træningsforhold 

2018 har også været præget af, at der kom nye regler for forhindringerne, som gradvist skal 

implementeres over de næste år. Vi er godt med på forhindringssiden, så det betyder ikke, at 

vi skal ud og lave de store investeringer. Vi kan tilpasse forhindringerne inden for det budget, 

vi normalt anvender til løbende nyanskaffelser og vedligehold. 

 

I 2018 anskaffede vi blandt andet nye spring og en letvægtsvippe mere, så vi har tidssvarende 

forhindringer på begge baner.  

 

I forhold til vores træningsforhold i øvrigt, så fik vi i 2018 en aftale om græsslåning med kom-

munen. Det er ikke nogen billig løsning, men det var vores oplevelse, at græsslåningen i for-

eningen afhang af få enkeltpersoner – måske i så stor grad, at der næsten var utilfredshed, 

hvis ikke de havde slået græsset. Sådan skal det ikke være – det er og bliver en frivillig ind-

sats, man yder i foreningen. En indsats, der bør værdsættes hver gang – og en indsats andre 

ikke kan kræve indløst. Når det er sagt, så ville vi også snart skulle investere i en ny græsklip-

per selv, hvis vi fortsat selv skulle stå for hele arealet. En ikke ubetydelig investering. Vi skal 

stadig slå græs selv – nemlig græsset langs alléen. Det har det knebet lidt med efter, at den 

øvrige græsslåning blev overladt til kommunen, så der er stadig brug for frivillige til at tage en 

tur på traktoren ind imellem. Vi håber på, at også nye vil melde sig til en tur med traktoren, 

nu hvor opgaven ikke længere er så stor.  

 

I 2018 fik vi også lagt stabilgrus øverst på agilitybanen, for at give bedre mulighed for parke-

ring, uden at vi hver træningsaften skulle skubbe biler fri, og også for at undgå dybe hjulspor i 

banen. Det er noget, vi i bestyrelsen har snakket om i mange år, men nu er det så en realitet.  

 

I den lidt mindre skala har vi anskaffet endnu et borde/bænke sæt til den såkaldte fører/hund 

bane, da vi oplever, at netop muligheden for at samles om kaffen under eller efter træningen, 

giver et godt sammenhold på holdet. Og pausen med kaffe og hygge tages i større og større 

omfang udenfor. 

 

 

Medlemmer 

Vi skal som bestyrelse naturligvis også adressere antallet af medlemmer. Vores medlemstal er 

fortsat stabilt. Det vil man kunne se, når vi senere kigger på regnskabet for 2018, hvor kontin-

gentindtægterne ligger på nogenlunde samme niveau som tidligere år, og det er også det, vi 

budgetterer med for det kommende år. 

 

 

Stævner i 2018 

Vi deltager jo traditionen tro i en række stævner og turneringer som forening. En af de turne-

ringer er DGI’s turnering i henholdsvis agility og rally. 

 

Vi er som bestyrelse glade for at vi år efter år lykkedes med at få mange af vores medlemmer 

– og også nye medlemmer til at deltage i DGI’s turneringer. Det er et godt sted at starte, hvis 

man vil prøve at være til stævne, og det er hyggeligt, fordi mange af vores medlemmer er 
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med. Deltagelsen daler dog en lille smule – gennemsnitligt deltog 25 hunde i agilityturnerin-

gen, så der er et oplagt indsatsområde. Det var dog ikke antallet af deltagere, der medførte, at 

vi ikke fik pokalen med hjem. Som noget nyt i DGI sammenhæng løb Ikast med sejren i for-

eningssammenhæng, men vi fik heldigvis mange flotte individuelle resultater med hjem fra de 

tre afdelinger af turneringen og en 3. plads i foreningsregi. 

 

Også i DGI rallyturneringen var vi fint repræsenteret med samme antal deltagere hhv. 6 og 9 

deltagere i de to afdelinger. Rally er lidt en niche-aktivitet hos os, men der er en god flok, der 

holder fanen højt og hjembragte en samlet 3. plads til foreningen. Vi satser stadig på rally som 

aktivitet i foreningen, og det er derfor dejligt, at vi også kan gøres os gældende i denne disci-

plin. 

 

DAF Cup’en blev i år holdt i Randers. Og i år genindtrådte DAF Ålborg i samarbejdet omkring 

DAF Cup’en, hvilket er glædeligt for Cup’en, da det alt andet lige er sjovere at have lidt flere at 

konkurrere mod. 19 deltagere var med i Randers, og selvom dagens regler var en smule an-

derledes, end hvad vi ellers har set, så var det en rigtig hyggelig dag, der endte med, at vi 

kunne tage pokalen til foreningen. 

 

Vi har også vores egne klubmesterskaber, der fortsat har god opbakning – måske end anelse 

mindre, end vi tidligere har set, men det kan skyldes mange ting – i 2018 havde vi fået lagt 

klubmesterskabet i samme weekend som DKK’s Herning-udstilling, hvor mange af vores med-

lemmer er med eller gerne vil besøge. Klubmesterskaberne har jo tradition for at være den 

dag, hvor vi møder hinanden på tværs af holdene, og hvor vores nye medlemmer får lejlighed 

til at konkurrere mest for sjov og samtidig hygge med de andre medlemmer og med familien. 

Deltagerantallet til de to klubmesterskaber var på ca. 60 medlemmer. Tak til Camilla for det 

store arbejde – særligt på sponsorgaver er du jo helt fantastisk, og vi ved, at du i perioden op 

til klubmesterskaberne nærmest må flytte hjemmefra, fordi sponsorgaverne optager flere rum 

i hjemmet. 

 

Vores medlemmer har deltaget i mange andre stævner, og som sædvanligt har de hver især 

hjembragt gode resultater, som har givet oprykninger i vores interne resultatbog: 

 

 

Agility 

Begynder  Let øvet  

My / Simone Falckenberg 

Tante / Lena Thisted 

My / Annette Jørgensen 

Lamu / Maiken Dreier 

Lowkey / Anne Klitgaard 

Eevee / Charlotte Lyrskov 

Molly / Ulla Reeslev 

 

Let øvet  Øvet  

Amy / Line Hvass Nielsen 

Chelsea / Marie Orloff Kaspersen 

Deefer / Jens Sørensen 

Queen / Camilla Guldhammer 
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3 fejlfrie løb som øvet 

Robin / Inger Drengsgaard 

Amy / Line Hvass Nielsen 

Chelsea / Marie Orloff Kaspersen 

 

 

Rally 

Begynder  Øvet  

Asti / Sanni Pedersen 

Troy / Heidi Viborg 

 

I alt 14 agilityhunde og 2 rallyhunde er rykket en klasse op i 2018. 

 

Tillykke med de flotte præstationer. 

 

Også på nationalt plan har nogle af vores medlemmer markeret sig i år. Line deltog i både DKK 

og DcH DM i agility og Kaj deltog i DcH’s DM i rally. Det er virkelig flot, og der ligger en stor 

træningsindsats bag. 

 

 

2019 

Bestyrelsen har i 2018 arbejdet med at undersøge mulighederne for at få kommunal støtte til 

en træningshal. Dette arbejde fortsætter i 2019. Det er ikke nogen lille investering, der skal til, 

hvis det skal lykkes. Vi tror på, at muligheden for indendørs træning i vintermånederne kan 

give endnu flere medlemmer og endnu flere trænere. Derudover vil det give os mulighed for at 

afvikle flere stævner og kurser. Vi har en god og positiv dialog med kommunen, og den fort-

sætter vi – så må vi se, om det giver resultat – et resultat, som gør det økonomisk muligt for 

foreningen. 

 

I 2018 fik vi oprettet en åben Facebook side, hvor vi kan reklamere for foreningen udadtil, og 

vi fik udarbejdet en lille reklamefolder. I 2019 fortsætter vi med at have fokus på øget synlig-

hed og PR for foreningen med blandt andet videosekvenser mv. 

 

I 2019 vil vi også sætte fokus på, at få endnu flere af vores begyndere med ud til stævner, da 

vi kan se, at det har været dalende de sidste år, og endelig er det et fokusområde for os fort-

sat at skabe og fastholde det gode sammenhold i foreningen – også på tværs af holdene. 

 

Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne slutte beretningen med at takke alle, der i årets løb har 

ydet en indsats for foreningen. Vi håber, at I også i 2019 vil hjælpe os og foreningen, og at der 

også kommer nye til, der vil give en hånd med.  

 

 

Bestyrelsen 

 


