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DcH Hørsholm-Karlebo - Formandsberetning, 7. november 2018 
 

GPDR politik 

Klubben har fået en privatlivspolitik i år. Alle har set resultatet, og I har sikkert slettet den fremsendte mail 

herom (i lighed med alle de andre GPDR / privatlivspolitik mails). Vores er lavet ud fra det, vi fik fra landsfore-

ningen, og det jeg ikke forstod, det så jeg i de vejledninger datastyrelsen og DGI havde lavet. Rigtig meget ar-

bejde for at skrive, at vi sletter næsten alt og bruger DcH -medlemsdatabasen for resten. Det mest væsentlige 

til dagligt er, at mailadresserne er skjult bag de one.com adresser, som kasserer Ulla bestyrer. Formandens be-

lønning for arbejdet som dataansvarlig var, at vi fik en databehandleraftale med DcH landsforeningen. Først en 

næsten som vi havde bedt dem om og dernæst en fuldstændigt som vi havde bedt dem om.  

 

Aktiviteter siden sidste generalforsamling: 

- Vi havde i december igen et julearrangement. Vi mødtes alle på træningsbanen, hvor de fremmødte i hold 

blev udfordret af diverse poster og øvelser, og pointene blev uddelt med generøs, men forhåbentligt fair 

hånd. Modtaget tak til Henrik, som igen i år stod for planlægning og gennemførelse af denne del af arrange-

mentet. Vi sluttede af med gløgg og æbleskiver i det dejligt varme klubhus.  

- Der har været holdt et kursus i Nosework for begyndere med Lisbeth Tidemand. Kurset forløb over 3 gange 

med øvede nosework hunde som hjælpere og demohunde. Kurset var en succes, og hundeførerne var glade 

for det. Tak til Lisbeth for indsatsen. Der blev oprettet en FB gruppe. (”Lotte”, der lagde op at hun havde 

bestået en NW prøve i DKKregie, hun kan genkendes når man kender hunden – sådan apropos GPDR). 

- I maj afholdtes en prøvekonkurrence, hvor hundeførerne kunne teste deres niveau i uddannelsen vurderet 

på B og C klasse niveau. Tak til Henrik, som både stod for det praktiske forarbejde og fungerede som dom-

mer – denne gang lidt bedre hjulpet af diverse assistenter (også tak) end tidligere, hvilket gjorde, at dagen 

afvikledes lidt mere flydende. Vi sluttede af med en dejlig frokost, som Ulla havde forberedt til os. Tak for 

det, Ulla. 

- Bestyrelsen har i årets løb også arbejdet på at gennemføre et trickkursus, dog uden at det er lykkedes. Det 

kunne blive et rigtigt sjovt kursus, og der arbejdes fortsat på at finde ud af, om vi kan finde en træner til at 

køre det, uden at det bliver alt for dyrt. 

 

Konkurrencer: 

Der har i de sidste par år været gjort en større indsats for at få nogle af hundeførerne til at deltage i konkur-

rencer. I år har Philip og Smilla taget udfordringen op og har deltaget i flere konkurrencer i DcHs C-program. 

Forhåbentlig får flere lyst til at følge ham med ud på konkurrencebanerne. Det er en god træning sideløbende 

med den ”daglige” træning at være med i en konkurrence. Dommerne deler ofte velvilligt ud af gode råd. 

I agillity har Marianne Jennes igen i år været flittig konkurrencedeltager. 

Jeg har selv været ude i B og i lille Nordisk.  

 

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. 
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Vi er som klub jo helt afhængige af at have trænere. Det er derfor en risikabel situation for os, at alt træner-

arbejde hviler på Henriks og Dorthes skuldre. Vi søger derfor konstant efter nye trænere, måske nogen af 

klubbens hundeførerer, som har lyst til at uddanne sig og virke som trænere i klubben, eller trænere udefra, 

som kunne have lyst til at virke i vores klub. Det går desværre ikke så godt med det, men vi fortsætter ”kam-

pen” i håb om at kunne bringe klubben ud af denne noget sårbare situation. 

Klubbens 2 trænere skal i år på et obligatorisk opfølgende trænerkursus sponseret af Agria.  

 

Træningspladsen: 

Vi skal have tilladelse fra Fredensborg-Humlebæk kommune til at benytte træningsarealet på Fredtoften. Vi 

har fortsat kun tilladelse for brug af pladsen til ét år af gangen og skal derfor søge om en forlængelse af tilla-

delsen hvert år. Det er en usikkerhed for os ikke at vide, at vi har adgang til pladsen for en længere periode. Vi 

vil derfor også i år forsøge os med at opnå en tilladelse for 5 år, som vi havde indtil for 4 år siden. 

Vi har i år fået anskaffet 2 nye springbrætter – et til de voksne hunde og et til hvalpene (og de mindre hunde). 

 

Græsslåning af træningsarealet: 

Kommunen har fortsat stået for græsslåning på træningsområdet i år. Det er en stor udgiftsbesparelse for 

klubben, og forhåbentlig kan denne aftale fortsætte, så vi kan bruge pengene til ”sjovere” ting, som er mere 

direkte relateret til træningen af vores hunde. 

 

Klubhus 

I sommer fik klubhuset en ordentlig gang oprydning og rengøring. Dorthe, Ulla, Nadia og Birte svingede koste-

ne og der blev skuret og skrubbet – og ikke mindst blev der ryddet ud med hård hånd.  

Dorthe har sørget for indkøb og opsætning af et nyt køleskab og fået fjernet det gamle, som ikke længere fun-

gerede. Tak for det, Dorthe. 

 

Tak til: 

- Nadia for at blive ved med at passe hjemmesiden.  

- bestyrelsen for det gode samarbejde vi har haft.  

- medlemmerne for fortsat at støtte op om vores klub. Vi er en lille, men hyggelig klub, som gerne skulle 

overleve mange år frem. 

 

 

Henrik Tidemand 

Formand 


