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Bestyrelsens beretning 2017 

 

 

Bestyrelsens visionsarbejde: Foreningssammenhold 

Allerede i beretningen for 2016 nævnte jeg, at vi i bestyrelsen i starten af 2017 havde en drøftelse 

af, hvilken forening vi egentlig er og vil være. Der var bred enighed om, at vi først og fremmest er 

en agilityforening for de hundeejere, der gerne vil være aktive med deres hunde, dygtiggøre sig og 

måske deltage i enkelte stævner en gang imellem. Vi er en forening, hvor det sociale samvær på 

holdene skal vægtes højt, så man oplever at være en del af noget – en del af vores forening. Vi er 

også en forening for dem, der vil konkurrere på højt plan, men vi må se i øjnene at vi p.t. ikke kan 

tilbyde det træningsmiljø, som de har behov for, for at opfylde den ambition. Vi kan dog se, at de, 

der gerne vil konkurrere på højt plan, finder andre steder at dygtiggøre sig ved siden af deres med-

lemskab i foreningen. Det er dejligt, og bringer også ny inspiration til foreningen.  

 

Netop foreningslivet har været en omdrejningspunkt i bestyrelsens drøftelser i løbet af 2017. Vi 

har valgt at sætte særligt fokus på foreningssammenhold og flere frivillige – og det er i øvrigt ind-

satsområder, vi fortsætter med at have fokus på i 2018. Vi værner om det at være en forening – 

modsat de udbydere af hundetræning, hvor du betaler for et antal træningsgange, kommer og får 

træning og kører igen – så er man hos os medlem og kan få tilbudt træning, andre aktiviteter og 

socialt samvær år efter år. Men en forening betyder også, at medlemmerne investerer i at være en 

del af noget, en del af et sammenhold på træningsholdet, en del af alle de andre aktiviteter, der er 

i foreningen. Foreningssammenhold kommer ikke af sig selv. Det stiller store krav til os som besty-

relse, til vores trænere, der i det daglige møder medlemmerne, og til vores medlemmer, der hver 

især gerne skal gøres til ambassadører for foreningssammenholdet. Vi skaber kun de gode ambas-

sadører ved at skabe rammerne for og oplevelsen af at være en forening. 

 

Vi har virkelig gode rammer for et foreningssammenhold. Ved ibrugtagningen af vores overdæk-

ning ved agilitybanen har vi i løbet af året set, hvordan det skaber rammen for, at vores medlem-

mer mødes før og efter træning. Flere medlemmer bliver lige 5 minutter ekstra og får en kop kaffe 

og snakker med de andre på holdet. Og lige de 5 minutter mere er der, hvor foreningssammenhol-

det opstår. Overdækningen har været en virkelig god investering. Vi ser det også til vores stævner 

og klubmesterskaber, at medlemmerne samles omkring bordene og hygger sig på tværs af forenin-

ger og hold. Det er virkelig fantastisk, hvad rammerne kan gøre. 

 

En anden stor del af foreningssammenholdet er vores trænere, der uge efter uge står på trænings-

pladsen og både skal levere god træning, men også forventes at bidrage til foreningssammenhol-

det. Det oplever vi i bestyrelsen, at trænerne er virkelig gode til. Der bliver snakket, grinet og hyg-

get og klappet hunde, og medlemmerne virker til at opleve, at de er en del af noget. Det er en kul-

tur, som vi også ser, at vores nye trænere og trænerføl bærer med sig og bidrager aktivt til ved nye 
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aktiviteter – f.eks. julebanko, som ikke nødvendigvis har så meget med hundetræning at gøre, men 

som har rigtig meget med foreningssammenhold at gøre. Og det var i øvrigt en kæmpe succes. Vi 

ved i bestyrelsen, at det er en stor opgave at være træner i vores forening. Vi ved, at det ind imel-

lem er surt, når det regner og blæser, men I gør det virkelig godt – og I er om nogen de allerbedste 

ambassadører for foreningssammenholdet. Vi håber, at I vil blive ved og sammen med os værne 

om foreningsånden. Vi har fået 5 nye trænere i løbet af 2017 – velkommen. Hvor er det dejligt at 

møde jer på træningspladsen. 

 

Det er ikke kun trænerne, der gør en indsat for at investere i foreningen. Vi har også rigtig mange 

andre medlemmer, som hjælper til i det daglige – med alt muligt. Nogle sidder i udvalg, andre ved 

man bare, at man kan spørge om hjælp, og så er de der. Det er vigtigt. De repræsenterer virkelig 

den foreningsånd, vi værner om – og vi er i bestyrelsen glade og taknemmelige for, at I er der. Vi 

oplever, at I værner lige så meget om foreningen, som vi gør. 

 

Som sagt så fortsætter vi i bestyrelsen med at arbejde med foreningssammenhold og flere frivil-

lige, selvom vi synes, at vi er godt på vej. Det kræver dog en vedholdende indsats, hvis vi vil bevare 

det, vi har bygget op. Der er altid plads til flere ambassadører, der vil foreningen. 

 

 

Medlemmer 

Når vi kigger på antallet af medlemmer i løbet af 2017, så ser det ud til, at medlemstallet er nogen-

lunde stabilt. I forhold til 2016, hvor vi desværre konstaterede en tendens til faldende deltagelse i 

vores aktiviteter, stævner mv., så er det en tendens, der ser ud til at være vendt igen. Så måske 

var det ikke en tendens, men mere et enkelt års udsving. Vi har for 2018 budgetteret med et uæn-

dret medlemstal, da det antal medlemmer, vi har nu, svarer til, hvad vi har af muligheder for at til-

byde træning af den kvalitet og i den ånd, som vi i bestyrelsen ønsker skal kendetegne vores for-

ening. 

 

 

Stævner i 2017 

En af de største begivenheder i 2017 var DGI’s Landsstævne i Ålborg. Det er et stort set-up, hvor 

hundesport kun udgør en lille del. Det er alligevel en speciel oplevelse at være en del af så stort et 

arrangement, hvor vi får lejlighed til at vise omverdenen, at hundesport er en idræt på lige fod 

med gymnastik, boldspil mv. 30 hunde fra DAF Silkeborg lagde vejen forbi Ålborg, og der blev hyg-

get i campingvogne og telte og selvfølgelig konkurreret. Som forening bidrog vi i den grad til at 

sætte hundesport på landkortet med TV-indslag og interviews. Både Kaj og Tia, Maiken med Lamu 

og Anne med Pi gjorde god reklame for hundesporten. 

 

Derudover er vi som bestyrelse glade for, at det i 2017 igen lykkedes os at få rigtig mange delta-

gere med til DGI’s landsdelsturnering i agility. Cirka 30 deltagere til hver afdeling af turneringen, og 
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alle kæmpede for både at skabe gode individuelle resultater og for at bringe sejren i hus til klub-

ben. Den sidste turneringsdag måtte vi desværre se os slået af Herning… Lige indtil vi kom hjem, 

og resultaterne blev regnet efter, så havde vi vundet. Sejrens sødme havde selvfølgelig været 

større, hvis vi var blevet kåret som vinder på dagen, men det går vi så efter i 2018.  

 

Også rallydeltagerne gjorde god figur til landsdelsturneringen i rally. Ligesom i 2016 endte vi med 

en flot 4. plads, hvilket er ganske godt i betragtning af, at vi alene kunne stille med 6-8 deltagere til 

hver afdeling af turneringen. Vi satser stadig på rally som aktivitet i foreningen, og det er derfor 

dejligt, at vi også kan gøres os gældende i denne disciplin. 

 

DAF Cup’en blev i år holdt hos os selv, hvor Randers lagde vejen forbi til en venskabelig dyst. Med 

25 deltagere mod 9 fra Randers, var odds’ene på forhånd ret gode for at vinde pokalen. Og det 

holdt også stik. I 2018 har DAF Ålborg meldt sig under DAF Cup fanerne igen, og vi byder dem i be-

styrelsen velkommen tilbage. Vores samarbejde om DAF Cup’en går mange år tilbage, og det er 

derfor glædelig, at Ålborg igen har ressourcer til at deltage. 

 

Klubmesterskaberne har fortsat stor opbakning. 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. Vi 

har i bestyrelsen valgt at pointere, at klubmesterskaberne er for de hunde, der går på hold i for-

eningen, da vi oplever, at netop den interne venskabelige dyst på holdene er med til at skabe den 

gode stemning til klubmesterskaberne. Deltagerantallet til de to klubmesterskaber er stabilt på ca. 

65-70 medlemmer. Tak til Birthe og John for deres indsats i stævneudvalget. Det har været en for-

nøjelse. Og tak til Camilla – vi er glade for, at du fortsætter – det er et kæmpe arbejde – og vi har 

aldrig set så mange sponsorgaver. 

 

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

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

 

 

Agility 

Begynder  Let øvet  

Maude / Michala Bisballe 

Chelsea / Marie Orloff Kaspersen 

Tia / Kaj Pedersen 

Onkel / Betina Hedegaard 

Naya / Nadia Odgaard Amling 

Amy / Line Hvass Nielsen 

Noomi / Marie-Louise Blumensaat 

Spidi / Camilla Guldhammer 
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Abbi / Lone Bech Nielsen 

Thilde / Susanne Sørensen 

Tweety / Maiken Dreier 

 

Let øvet  Øvet  

Terkel / Lena Thisted 

 

3 fejlfrie løb som øvet 

Fenja / Betina Hedegaard 

Fanta / Michala Bisballe 

Blondi / Line Hvass Nielsen 

 

Rally 

Begynder  Øvet  

Paya / Simone Falckenberg 

 

Øvet  Ekspert  

Tia / Kaj Pedersen 

 

I alt 15 agilityhunde og 2 rallyhunde er rykket en klasse op i 2017. 

 

Tillykke med de flotte præstationer. 

 

Også på nationalt plan har nogle af vores medlemmer markeret sig i år. Daniel og Anne deltog i 

DKK’s DM i agility. I Dch’s DM deltag Kaj og Dorthe i rally, og Daniel og Lena i agility. Det er virkelig 

flot, og der ligger en stor træningsindsats bag. 

 

 

Andre aktiviteter 

Der har været et stort antal aktiviteter i 2017 ved siden af den ugentlige træning. Der har været 

foredrag om narkohunde, der har været kurser i agility, hundetricks og nosework. Der har været 

tilbud om hundemassage, afholdt sommerfest. Der har været julebanko. 

 

Vi har afholdt to arbejdsdage, hvor hhv. 7 og 15 medlemmer bidrog til at sprede sand på banerne, 

så de kunne blive gode igen, male spær på overdækningen, køre på lossepladsen, vaske forhindrin-

ger, gøre rent osv. Tak for hjælpen.  

 

Vi håber på lige så mange aktiviteter i 2018.  
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2018 

Når vi i bestyrelsen kigger frem i 2018 er der to områder, der har vores særlige fokus. For det før-

ste er der sket en ændring af agilityreglerne i forhold til forhindringerne. Langt de fleste ændringer 

indfases i løbet af de næste år, men enkelte er allerede trådt i kraft. De ændringer, der skal sættes 

i værk nu, er heldigvis forholdsvis lette at gennemføre. Øvrige ændringer af forhindringer passer 

meget godt med vores allerede planlagte investeringer i forhindringer, så det kommer ikke til at 

betyde store uforudsete udgifter for foreningen. 

 

Det andet område, der har særligt fokus, er, som nævnt i starten af beretningen, et fortsat arbejde 

for at bibeholde foreningssammenholdet og få flere frivillige engageret i de forskellige opgaver og 

aktiviteter i foreningen. Det håber vi i bestyrelsen, at I også i 2018 vil hjælpe med, da alle medlem-

merne er de bedste ambassadører. 

 

Vi ses på træningspladsen i 2018. 

 

Bestyrelsen  


