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Bestyrelsens beretning 2021 

 

Sidste år holdt vi på grund af corona først vores generalforsamling midt på året, og beretnin-

gen for 2020 bar i høj grad præg af et 2020 med betydelige nedlukning på grund af corona. 

2021, som vi ser tilbage på, har også været et år præget af corona og coronaens eftervirknin-

ger, men er også et beretning om at der er lys forude. 

 

Da vi gik ind i 2021 blev vi mødt af et forsamlingsforbud på 5 personer, hvilket stort set umu-

liggjorde opstart af træningen efter årsskiftet. I slutningen af februar blev forsamlingsloftet 

imidlertid hævet til 25, og bestyrelsen mødtes samme dag online og aftalte at al træning skulle 

starte op igen 1. marts, men stadig med overholdelse af afstandskrav og uden sociale aktivite-

ter i forbindelse med træningen. 

 

I bestyrelsen besluttede vi i september 2021, at tiden var inde til at genoptage traditionen 

med at drikke kaffe på holdene i forbindelse med træningen for derved at pleje det sociale på 

holdene og følelsen af at være medlem af en forening. 

 

Årets gang afspejler meget fint, at vi i bestyrelsen har været i en form for venteposition hele 

foråret og sommeren i forhold til, hvor mange, der ville kunne samles til arrangementer, og 

hvor meget der skulle sættes i gang i løbet af året. 

 

Der har dog alligevel været en del aktiviteter i løbet af året, som jeg kommer tilbage til. 

 

Først en status på foreningen: 

 

 

Medlemmer, trænere og økonomi 

Vi har stadig stor søgning til foreningen og ventelisten er lang, selvom man kan se af regnska-

bet, at kontingentandelen er yderligere faldende i forhold til sidste år, hvor det også var tilfæl-

det. Det let faldende antal medlemmer skyldes først og fremmest mangel på trænere, og der-

med at vi ikke har kunnet oprette de hold, som vi gerne ville og også har efterspørgsel efter. 

Det kan godt lyde mærkeligt, når vi i bestyrelsens beretning i sommeren 2021 gav udtryk for, 

at vi var kommet godt afsted i forhold til flere trænere. Nogle har desværre valgt at stoppe og 

andre holder barsel – dem glæder vi os til at få tilbage. Men det viser også, at foreningen er 

meget afhængig af at have en god basisgruppe af trænere, og nok også flere trænere end vi 

lige havde regnet med. Trænerudvalget har i 2021 gjort en stor indsats for at skabe god stem-

ning og sammenhold blandt trænerne, ved at trænerne spiser sammen i forbindelse med træ-

nermøder og ved afholdelse af særlige arrangementer for trænerne. Derudover har der været 

afholdt interne uddannelsesdage i både klikkertræning og agilityindlæring, så særligt de nye 

trænere har fået en basisviden med sig. 

 

På trods af det faldende medlemstal er foreningens økonomi sund og god, og der er fortsat 

mulighed for at investere i nye forhindringer og forbedring af vores forhold på arealerne. 

 

 

Året der gik – kort fortalt 

På trods af corona har vi fået gennemført en lang række aktiviteter. Vi er i bestyrelsen særligt 

imponerede over Simone og Camillas initiativ vedrørende pop-up skovture – det er virkelig 

dejligt, at I tager initiativ til at arrangere gåture, som I også gennemfører i al slags vejr. 

 

I 2021 blev der også gennemført både DGI turnering i agility og rally. Som noget nyt var agili-

tyturneringen over tre aftener (mod tidligere to aftener og en weekend dag). Særligt sidste del 

af agilityturneringen gav lidt udfordringer, da starttidspunktet var forholdsvis tidligt på efter-

middagen, og mange havde svært ved at nå frem. Vi var dog godt repræsenteret til alle dele 

af turneringen med mellem 17 og 27 hunde. Det er flot. Oplevelsen var, at begynderbanerne 

denne gang var meget svære, hvilket vi efterfølgende har drøftet i bestyrelsen, da det efter 

vores opfattelse er vigtigt, at netop DGI turneringen er et klassisk begynder stævne, hvor man 

kan stille til stævne for første gang og komme hjem med en succes i bagagen. Det vil vi tage 
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en dialog med arrangørerne om. Vi endte på en meget flot 2. plads, men vi er klar på at gøre 

forsøget på at erobre pokalen tilbage her i 2022. 

 

DGI rallyturneringen havde beskeden tilslutning fra vores side med 1-4 deltagere, og vi blev 

samlet nr. 5. Det afspejler også, at aktiviteten er forholdsvis lille i vores forening, og på nuvæ-

rende tidspunkt har det ikke været muligt at opretholde et rallyhold. Det er ærgerligt, da det 

er en holdtype, der appellerer til de medlemmer, som ikke vil gå til agility eller som ikke er 

helt klar til at træne med hunden uden snor. Forhåbentlig kan aktiviteten genopstå på et se-

nere tidspunkt. 

 

Derudover har der været givet to opvisninger hos hhv. Lindegaardens Rideklub og ved en bo-

ligforening i Silkeborg. Det er dejligt, at der er tovholdere, der griber de muligheder, og at der 

er medlemmer, der springer til og gerne vil vise, hvad deres hunde kan. Det er god reklame 

for vores sport og for foreningen. 

 

Det arrangement, der for bestyrelsen måske står som det allerstørste lyspunkt på bagkant af 

coronanedlukninger og medlemstilbagegang, er vores klubmesterskab i efteråret. Udover at 

være virkelig godt arrangeret, så kunne man mærke en helt igennem fantastisk stemning på 

træningspladsen, hvor over 50 deltager var mødt op og havde lyst til at snakke og hygge på 

tværs af holdene. Og der var mulighed for at se nogle af vores egne medlemmer konkurrere i 

vores sidste nye aktivitet – Hoopers. Klubmesterskabet er et arrangement, som virkelig viser, 

hvad det er, vi som forening står for, og hvad der adskiller os fra mange andre træningstilbud, 

hvor du kommer og modtager træning og kører hjem igen uden nogen form for engagement 

eller sammenhold. Bestyrelsen er allerede begyndt at glæde sig til næste klubmesterskab. 

 

Endelig er der blevet afholdt julebanko, arbejdsdag på træningspladsen og teoriaftener for agi-

lityholdene.  

 

Så på trods af nedlukning, forsamlingsforbud og corona træthed har der været godt gang i ak-

tiviteterne i foreningen i 2021. 

 

 

Nye træningsformer 

I 2021 oprettede vi et Hoopers hold, så vi også kunne tilbyde vores medlemmer den hunde-

sport, som vinder frem over hele landet. Der er god tilslutning til holdet. Holdet træner hinan-

den indbyrdes her i starten af 2022, da det ikke har været muligt at afse egentlig trænerkapa-

citet. Det er ikke en ideel situation, men alternativet ville være at nedlægge aktiviteten. 

 

På forsøgsbasis har vi i 2021 prøvet at køre med lidt mindre hold på hvalpe- og fører/hund, og 

så med kortere træningstid. Det giver mulighed for at komme mere rundt til den enkelte hun-

defører og gør også at holdene er overskuelige for nye trænere. Det betyder dog på den anden 

side, at foreningsaspektet med at skabe et sammenhold på holdet kan blive påvirket - det skal 

trænerne og trænerudvalget evaluere på her i 2022. 

 

 

Året der kommer - 2022 

Der er overordnet to emner, der særligt optager bestyrelsen for 2022 og fremefter. Det er 

først og fremmest manglen på trænere. Uden trænere og dermed medlemmer er der ingen 

forening. Vi har et stort behov for, at få flere medlemmer engageret som trænere, og vi har 

generelt behov for at få flere til at hjælpe med de opgaver, der er forbundet med at drive en 

forening. På den front adskiller vi os desværre ikke fra alle mulige andre sportsforeninger, der 

også periodevist kan have svært ved at få frivillige. Og vores trænere er frivillige – de modta-

ger ikke betaling for at stå i al slags vejr og levere træning af god kvalitet. Og netop god kvali-

tet i træningen holder vi stædigt fast i, og derfor har vi også måtte reducere antallet af hold, 

så vi på den måde er sikre på, at vi giver god træning. Der skal derfor lyde en helt særlig tak 

til vores trænere – I er kernen i foreningen. Også en stor tak til de øvrige medlemmer, der 

hjælper med at løse opgaver for os – det er vi afhængige af, at I gør. 
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Det andet emne, der optager bestyrelsen her ved starten af 2022, er vores lysmaster. Vi har 

gennem nogle år vidst, at særlig lysmasterne på fører/hund banen havde begrænset levetid 

tilbage, og ved seneste stormvejr væltede en af masterne. Bestyrelsen er i gang med at ind-

hente tilbud på nyt lysanlæg. Det har betydet, at nogle af de investeringer, vi ellers arbejdede 

med, er blevet sat i bero. Vi havde et ønske om at få sat porte i overdækningen på agilityba-

nen, så man kunne stå i endnu mere læ. Det er foreløbig skrinlagt, indtil bestyrelsen har over-

blik over omkostningerne ved udskiftning af lysanlægget på fører/hund banen. På seneste be-

styrelsesmøde drøftede vi mulighed for at engagerer medlemmerne i at tjene penge til forenin-

gen fx ved at hjælpe til Regatta, søge fonde eller lignende – fordi vi i virkeligheden gerne vil 

have både porte og lys – eller fornyelse af lys på begge baner. Så hermed en opfordring, hvis 

der er nogle der har lyst til det eller koordinere måder at tjene yderligere penge til foreningen. 

 

I bestyrelsen ser vi frem til arbejdet i 2022. 

 

/Bestyrelsen 


