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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 3 år løbet ind i kun at kunne få en tilladelse 

for 1 år af gangen. Det skaber usikkerhed og gør det umuligt for os at planlægge på lidt længere sigt. Vi har 

ikke fået svar fra kommunen endnu for 2018, de kom så hurtigt med tilsagn sidste år, at jeg havde håbet på et 

svar her inden generalforsamlingen. Jeg håber ikke det er spørgsmålet om flerårig tilladelse, der spænder ben. 

 

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 igen. 

 

Aktiviteter siden sidste generalforsamling: 

- Vi havde i december et igen et anderledes julearrangement. 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 generøs, men forhåbentligt fair hånd. Trods det forholdsvis gode vejr fik vi efterfølgende mast os 

sammen i det dejligt varme klubhus til gløgg og æbleskiver. Det var et hyggeligt arrangement, som 

hundeførerne syntes at være glade for.  

- Der har været holdt et opfølgningskursus i Nosework for øvede med Lisbeth Tidemand. Bagtanken var at at 

der skulle være kursus for ”de øvede” om foråret, for at de så kunne være med som hjælpere og demoer til 

et begynder kursus om efteråret. Det blev til at ”de øvede” fik 3 gange, for at være igennem hele NW 

kataloget for den første duft, og så må vi få det for begyndere her i foråret 2018. Deltagerne har fortalt at 

de var glade – også med en meget direkte besked om træning inde den sidste omgang. 

- I september prøvede vi at holde en slags lokal konkurrence. Træner Henrik prøvede efter bedste evne og 

mage års praktisk konkurrence deltagelse selv at dømme. Noget må have virket, for der var få som syntes 

de havde fået alt for få point. Der kom positive tilbagemeldinger, men reservedommer Henrik havde for 

meget at se til. Og tak for hjælp fra dem, der frivilligt blev udpeget. 

 

Konkurrencer: 

Jeg havde prøvet at få nogle hundeførerer til at stille op i Helsingør, det kom ikke tættere på end at Philip tog 

op som tilskuer. Man skal tilmelde sig 4 uger i forvejen på dch-tilmeld.dk, man skal bruge sit medlems nr, og 

første gang skal man oprette sig selv og ”ny hund”. Det giver et spark til træningen både at man vil tilmeldes, 

at man er tilmeldt og at der forresten lige var noget uventet man også skulle have haft trænet på. 

I Agillity har især Marianne været flittig deltager og har fået pokaler. 

Jeg har selv været ude i B og i lille Nordisk. Uanset hvor dygtig mine kursister synes jeg og Josefine er, så er vi 

da kommet hjem med noget at arbejde på. Den i lille nordiske var ekstra givende mht. noget at arbejde på. Da 

jeg fandt ud af skoven igen, så afblæste de eftersøgningen efter den forsvundne hund og fører – det var min 

sporlæggers udlægning af sagen. 

 

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 (Henrik) 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 se-

neste 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 fle-

re trænere i klubben. Vi arbejder på at overbevise nogle af hundeførerne om, at det kunne være en fantastisk 



ide, at de gik i gang med at tage en træneruddannelse. Vi kan kun håbe på, at det vil lykkes, så vi ikke er så 

sårbare. 

 

Tak til Nadia for at blive ved med at passe hjemmesiden. 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. 


