
1 
 

 
Bestyrelsens beretning 2019 
 

For 2019 havde bestyrelsen sat sig mål om at arbejde videre med en træningshal, skabe øget 

PR for foreningen og få flere begyndere med til stævner og turneringer. Her godt i gang med 

2020 må vi konstatere, at vi nok mest har haft fokus på daglig drift af foreningen og på det 

ene indsatsområde at få flere begyndere med ud til stævner. Vi fastholder med andre ord de 

mål, vi havde i 2019 i 2020 – der er stadig noget at arbejde med. 

 

 

Trænere og frivillige  

I forhold til trænere og frivillige så gennemførte 3 af vores trænere en grunduddannelse i 

2019. Tillykke til Anne, Camilla og Simone med uddannelsen. I var allerede inden godt i gang 

med at træne hold på træningspladsen, men nu har i også fået et uddannelsesbevis med i ryg-

sækken.  

 

Samtidig har vi fået nye trænerføl i gang, hvilket er nødvendigt og godt i forhold til at sikre, at 

vi fortsat har de trænere, der er behov for. På generalforsamlingen i 2019 sagde jeg på vegne 

af bestyrelsen, at vi efterhånden havde fået en del trænere. Der var et tidspunkt i 2019, hvor 

vi legede med tanken om at starte nye typer af hold op. Det lykkedes dog ikke for os, men til 

gengæld har det, at vi har en god gruppe af trænere, betydet, at flere trænere har haft mulig-

hed for kun at tage 1 hold og nogle har haft mulighed for at holde pause, og vi har stadig kun-

net dække holdene ind. Det er i sig selv også en stor kvalitet for foreningen, da det er med til 

at give gode vilkår for trænerne og dermed en mulighed for at fastholde vores trænere i for-

eningen. 

 

Vi vil dog stadig gerne både have flere trænere og flere medlemmer der giver en hånd med i 

stort og småt. Alt lige fra at tage tid ved et stævne, bage en kage, skrive til sponsorer osv. Vi 

tager imod al den hjælp, vi kan få. Foreningen er baseret på frivillige kræfter og en rendyrket 

foreningsideologi, hvor vi er sammen om at skabe Midtjyllands bedste agilityforening. 

  

Det er også medlemmer og trænere, der arrangerer mange andre aktiviteter i foreningen. I 

2019 har der blandt andet været hundefitness, julebanko, gåture, hunde-adventskalender, løb 

på Midtjysk Greyhound Stadion, opvisninger, agilitykurser for unghunde og for de mere rutine-

rede. Det er også disse arrangementer, der er med til at skabe sammenhold i foreningen og på 

tværs af holdene. Der bliver lagt mange kræfter i at arrangere, og derfor skal der fra bestyrel-

sens side lyde en stor tak til dem, der har bidraget med de gode initiativer. 

 

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.  

 

Det er også langt henad vejen trænerne, som hjælper bestyrelsen med at gennemføre de mål-

sætninger, vi har. Når bestyrelsen beslutter, at vi skal have flere begyndere med ud til stæv-

ner, så er det i høj grad trænerne fortjeneste, at det lykkes. Det er trænerne, der opfordrer 

medlemmerne til at deltage, og som er med til at skabe den trygge og sociale ramme, der gør, 

at man har lyst til at tage af sted. I 2019 var der også trænere, som arrangerede fælles træ-

ning, sommerafslutninger og juleafslutninger på tværs af holdene. På den måde skabes der et 

netværk og et sammenhold på tværs, der kan være medvirkende til, at man gerne vil deltage i 

andre aktiviteter i foreningen. 
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Baner, forhindringer og træningsforhold  

I forhold til vores træningsfaciliteter, er det allervigtigste i 2019, at vi fik forlænget vores leje-

kontrakt med 5 år, således at vi kan disponere over de to græsarealer og hundehuset i en god 

periode fremad. I den forbindelse skal der lyde en stor tak til Karen – vores udlejer – for at 

lægge arealer til en flok tossede hundefolk, med til tider gøende hunde, og med godt lys i bag-

haven i form af lysmaster. Vi er taknemmelige for, at vi fortsat kan have vores forening hos 

dig. Du er også den, der holder opsyn med arealerne, ringer eller skriver, når lysmasterne er 

kørt ned, eller uvedkommende færdes der. Det er dejligt, og jo en gave udover lejekontrakten. 

Til gengæld vi fortsat passe arealerne pænt og rydde op efter vores hunde og os selv. 

 

I 2019 fik vi anskaffet lidt nye forhindringer i form af bandt andet skridsikre tunneller, ramme-

løst hjul, nye slalompinde, transportvogne til sandsække og nye nummerskilte. Investeringer, 

som enten har været nødvendige for at leve op til de nye regler for forhindringer, eller fordi 

vores eksisterende forhindringer blot trængte til udskiftning. I bestyrelsen sætter vi pris på, at 

foreningens økonomiske situation er så god, at vi er i stand til løbende at investere i nye for-

hindringer og således kunne tilbyde vores medlemmer opdaterede træningsmuligheder. I 2020 

fortsætter vi med lidt løbende udskiftning af primært vores tunneller. 

  

Vi har nu haft hjælp haft Silkeborg Kommune til at hjælpe med græsslåningen i 1½ år, og det 

fungerer rigtig godt. Banerne bliver klippet tættere og mere ensartet, end vi selv kunne gøre. 

Derudover bliver baner tromlet samtidig med græsslåningen. I forsøget på at gøre det godt for 

os, har græsklipperen dog ad flere omgange været lidt tæt på vores lysmaster og elkabling, 

men heldigvis er dialogen god, så tingene er blevet udbedret. I 2020 fortsætter vi ordningen, 

der sikrer at forpligtelsen til at få græsset slået ikke hænger på enkelte af klubbens medlem-

mer. Man skal dog ikke glemme, at koordineringen med kommunen også tager tid, ligesom der 

fortsat skal slås græs omkring lysmaster og træerne i alléen.  

 

I 2020 vil vi kigge på, om der skal sættes porte i overdækningen på agilitybanen. Vi er jo me-

get glade for vores overdækning, der i stor grad medvirker til at skabe socialt sammenhold un-

der og efter træningerne, og som også i dårligt vejr kan bruges til lidt lydighedstræning. Porte 

vil medvirke til at skabe endnu mere læ under halvtaget, og kunne på den måde give om mu-

ligt større udbytte af overdækningen. 

 

 

Medlemmer  

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

fortsat stabilt – eller let stigende. Når man ser på medlemslisten kan man dog se en tendens 

til, at antallet af hundeførere falder, men til gengæld kommer de med flere hunde i foreningen. 

Af regnskabet vil man således kunne se en stigning på kontingentindbetalinger. En stigning 

som vi delvist budgetterer med vil fortsætte i 2020. 

 

 

Stævner i 2019 

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.  

 

I 2019 havde vi som særligt fokusområde at få flere af vores begyndere til at deltage i stæv-

ner, da vi over de sidste år har kunnet se, at vi ikke har haft mange nye medlemmer med ud 

til vores traditionsrige stævner i DGI og DAF regi. Selvom vi i bestyrelsen holder fast i, at vi er 

en forening, der er særligt gode til at tilbyde træning til den almindelige familiehund, så vil vi 

nu også gerne konkurrere i al venskabelighed med de andre foreninger i DGI Midtjylland eller 

med de ”gamle” DAF-klubber. 
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Vi er som bestyrelse glade for, at det igen i 2019 er lykkedes med at få mange af vores med-

lemmer – og i særdeleshed også nye medlemmer – til at deltage i stævner og turneringer. 

 

I DGI agilityturneringen deltog vi i gennemsnit med ca. 25 hunde pr. turneringsdel, hvilket 

svarer til antallet af deltagere i 2018, og vi blev samlet nr. 2 i turnering efter Herning. Vi har 

tidligere været endnu flere afsted til DGI-turneringerne, så vi har stadig lidt at gå efter. Til 

gengæld var vi pænt repræsenteret i begynderklassen. Det vedbliver at være et fokusområde 

for os. Det bliver spændende at følge DGI turneringen her i 2020, hvor arrangørerne som no-

get nyt lægger den afsluttende turneringsdel på en fredag aften i stedet for på en weekend-

dag.  

 

Også i DGI rallyturneringen var vi fint repræsenteret med samme antal deltagere som i 2018 

med ca. 6 deltagere i hver afdeling af turneringen. Her er der også potentiale for at få endnu 

flere med. I år hjembragte vores dygtige rally-udøvere en 4. plads til foreningen. 

 

I 2019 blev DAF-cup’en holdt på hjemmebane i Silkeborg med invitation til vores venskabs-

klubber i Randers og Aalborg. Vi stillede med 31 hunde ud af 55, så vi var virkelig godt repræ-

senteret og kunne slutte dagen med en sejr. Det er dog ikke kun sejren, der har betydet noget 

for bestyrelsen, men også det samlede antal deltagere fra de 3 foreninger, at vi selv havde 10 

begyndere med, samt at det fungerede rigtig godt med vores hjælpere på dagen. Hjælperne 

gav positiv feedback på, at det havde været rart kun at have en mindre hjælpertjans, så der 

også var tid til egen hund og til at se stævnet. Det er en erfaring, vi tager med videre. 

 

I 2019 besluttede vi i bestyrelsen, at vores begyndere skulle have mulighed for at have to 

gennemløb på samme bane til vores klubmesterskaber – på samme måde som vi kender det i 

DGI- og DAF regi. Initiativet tog vi ud fra vores målsætning om at få flere begyndere til at 

starte til stævner. Vi prøvede det af i efterårets klubmesterskab og synes godt om konceptet, 

så det fortsætter vi med i 2020. Vi har fortsat rigtig god opbakning til klubmesterskaberne 

med hhv. 77 og 64 tilmeldte hunde, så en lille stigning i forhold til de seneste år. I 2019 blev 

der også prøvet nye koncepter af i forhold til menneske-agility, barn og hund samt juniorløb. 

Det var sjove og hyggelige indslag, der blev modtaget positivt.  

 

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 samti-

dig hygge med de andre medlemmer og med familien, og det skulle gerne fortsætte sådan.  

 

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  

Chili / Lotte Vimtrup 

Anker / Helene Christiansen 

Bertha / Morten Riisom 

Max / Dorte Schmidt Bak 

Ninja / Line Hvass Nielsen 

Balder / Anna Sofie Jakobsen 

Elton / Kathrine Hemmingsen 

I alt 7 hunde og førere 

 

Let øvet  Øvet  

Mickie / Inge Jepsson 

Ib / Annette Jørgensen 

Naya / Nadia Odgaard Amling 

Aslan / Linda Henriksen 
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Maude / Michala Bisballe 

I alt 5 hunde og førere 

 

3 fejlfrie løb som øvet 

Deefer / Jens Sørensen 

I alt 1 hund og fører 

 

RALLY  
Begynder  Øvet  

Enya / Simone Falckenberg 

Junior / Simone Falckenberg 

Robin / Inger Drengsgaard 

I alt 3 hunde og førere 

 

Øvet  Ekspert  

Queen / Ida Tronhjem 

I alt 1 hund og fører 

 

I alt 13 agilityhunde og 4 rallyhunde er rykket en klasse op i 2019. 

 

Tillykke med de flotte præstationer.  

 

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

DcH DM i agility, og blev kredsmester i DcH. Det er virkelig flot, og der ligger en virkelig stor 

træningsindsats bag.  

 

 

2020 

I 2020 arbejder bestyrelsen som nævnt indledningsvist videre med at undersøge mulighederne 

for en træningshal, etablere porte i agilityskuret, skabe mere PR for foreningen samt få flere 

begyndere med ud til stævner. Derudover arbejder vi videre med at fastholde vores trænere 

og få flere til at hjælpe med opgaverne i foreningen. 

  

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 2020 vil hjælpe os og foreningen, og at der 

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

 

Bestyrelsen  


