DcH Hørsholm-Karlebo - Formandsberetning, november 2016
Træningspladsen:
Vi skal have tilladelse fra Fredensborg-Humlebæk kommune til at benytte træningsarealet på Fredtoften. Efter
tidligere at få denne tilladelse for perioder på 5 år, er vi de seneste 2 år løbet ind i kun at kunne få en tilladelse
for 1 år af gangen. Det er ikke tilfredsstillende. Det skaber usikkerhed og gør det umuligt for os at planlægge på
lidt længere sigt. Vi vil derfor arbejde på fremadrettet igen at kunne opnå tilladelse for 5 års perioder. Der er
ingen garantier, men vi håber på at kunne komme igennem med dette hos kommunen.
Græsslåning af træningsarealet:
Kommunen har igen i år stået for græsslåning på træningsområdet. Det er vi fortsat meget glade for, da det
var en stor udgift for os, og vi sparer ganske mange penge på den konto. Forhåbentlig kan vi få denne aftale
forlænget.
Aktiviteter siden sidste generalforsamling:
- Vi havde i december et lidt anderledes julearrangement end tidligere. Vi mødtes alle på træningsbanen,
hvor de fremmødte blev delt op i hold 2 og 2. Der var arrangeret diverse poster og øvelser, og pointene
blev uddelt med hård, men retfærdig hånd. Det betød nu ikke så meget i sidste ende med de point, for det
regnede og blæste så voldsomt, at resultat arkene blev totalt ødelagt, og ingen vidste, hvor mange point
hvem havde fået. Til gengæld fik vi os efterfølgende mast sammen i det dejligt varme klubhus til gløgg og
æbleskiver. Det var et hyggeligt arrangement, som hundeførerne syntes at være glade for.
- I september var vores tematræningsdag en bytræningstur med Lisbeth Tidemand i Helsingør. 8 hundeførere og hunde deltog og havde en dejlig hundedag afsluttende med kaffe på Kulturværket. Vi efterlod by, station, tog, havn og alle de mange figuranter intakte. Figuranterne var alle både frivillige og helt uvidende om
deres opgave. - Tak til Lisbeth for at guide os igennem arrangementet.
Konkurrencer:
Vi har haft medlemmer i agility og i rally konkurrencer. Brian Cederbo kom ovenikøbet med i DM i rally, flot.
Desværre har ingen været i DcH A, B eller C konkurrencer - heller ikke her hjemme, da vi måtte aflyse den
planlagte lokalkonkurrence, da der til slut kun var 2 deltagere. Det er lidt ærgerligt for mig som træner, at vi
ikke får testet resultatet af vores træning på konkurrencebanerne; men på den anden side må vi acceptere, at
det p.t. ser ud til, at vores hundeførere ikke er så konkurrenceivrige, men holder sig til at nyde den ugentlige
træningsdag med deres hund og lade det være ved det.
Vi har i bestyrelsen talt lidt om, at det måske kunne være en ide næste år at finde en konkurrence i en klub i rimelig nærhed, hvor vi kunne tage af sted som en ”gruppe” og få en hyggelig dag ud af det. Vi får se.
Trænere og hold:
Vi har haft 2 hvalpehold i det forgangne år med Dorthe som træner.
Løbende har vi 2 træningshold med overvejende C-hunde og nogle enkelte B-hunde med mig som træner.
Det er dejligt, at Dorthe fortsat er frisk på at køre hvalpeholdene, og det ser ud til, at vi - i hvert fald for det
seneste hold - er i stand til at tilbyde hundeførerne at fortsætte på et af Henriks hold.
Vi er som klub jo helt afhængige af at have trænere. Det er derfor en risikabel situation for os, at vi ikke har flere trænere i klubben. Det har desværre ikke været muligt at overbevise nogle af hundeførerne om, at det kunne være en fantastisk ide, at de gik i gang med at tage en træner uddannelse. Vi kan kun håbe på, at det vil
lykkes, så vi ikke er så sårbare.
Tak til bestyrelsen for at være bestyrelse. Selv med vores ret lave aktivitetsniveau, så er I krumtappen i, at vi
overhovedet har en forening, så tak for et godt samarbejde i det forgangne år. Og tak til Nadia for indsatsen
med klubbens hjemmeside.

