
Formandens beretning.
Med 2022 er vi endelig kommet tilbage til det, vi må kalde normale tilstande, i hver til fælde hvad 
angår hundetræning. Coronaen er lagt bag os. Der har ikke været nogle restriktioner, som har 
hindret foreningsarbejdet. Ikke engang vejret har kunne genere vores træning. Der har da været 
tider, hvor man måske kunne synes, at det var lige vådt nok, eller varmt nok. Men det har ikke været
ret mange gange i årets løb. En stor tak til vores instruktører, der,  trods vejret, møder op for at 
undervise deres hold uge efter uge året igennem.
Til vores landsdækkende C - B konkurrence i slutningen af marts, var der god plads til nogle flere 
deltagere, men der har generelt ikke været ret mange deltagere til konkurrencerne i år, det er lidt 
ærgerligt. Det går ud over lysten, for foreningerne, til at afholde konkurrencer, men det betyder også
noget for at få flere rykket op i B, A og E klasserne. 
Vi stod ikke for tur til at afholde lokalkonkurrencer i 2022.  Men de tre lokalkonkurrence, som vi i 
venskabsforeningerne holder pr. år, blev gennemført. Konkurrencerne i år var i Hobro, Kongerslev 
og Hadsund. Disse lokalkonkurrencer er gode til, at hundeførerne kan prøve at gå i konkurrence og 
få prøve hundene af, og se om hvad der skal trænes lidt ekstra på. Derfor er det også lidt ærgerligt, 
at der er så mange, der tøver med at deltage i disse lokalkonkurrencer. Det er nemlig rigtig god 
træning.
I september stod vi , som året før, for kreds 3’s afdeling af Elite turneringen. Og i år oplevede vi, at 
det, der bliver fortalt omkring Elitehundeførerne, at de kan være svære at flytte dem mellem 
øvelserne, er rigtig. Det er noget rod, og det er en holdningsændring, der skal arbejdes på. Men jeg 
ved, at der på landsplan arbejdes på nogle nye strammere regler.
I 2022 prøvede vi at afholde konkurrencer i den, for os, nye konkurrence disciplin, Nose Work. Det 
skyldes, at vi har et medlem, der var ved at uddanne sig til Nose Work dommer, og i uddannelsen 
skulle hun arranger en konkurrence.
I maj  prøvede vi en uofficiel konkurrence i klasse 1 for inviterede hunde. Det gik meget fint. I 
november var det så tid til, at vores dommeraspirant skulle til eksamen, og det kræver en uofficiel 
konkurrence i åben klasse. Det gik også fint, så nu er Karen Klitgaard dommer i Nose Work.
Udover træningen og konkurrencerne, har der også været nogle sociale arrangementer. Vi havde 
vores sommerfest sidst i juni. Der var vores sommerudflugt til Skandinavisk Dyrepark i august, og 
så havde vi en Tema Aften om hundemassage sidst i oktober. Derudover havde vi klubmesterskab 
og julefrokost i slutningen af november og vi sluttede med juleafslutningen i begyndelsen af 
december. Det var rigtige gode arrangementer, men det var hovedsagelig de ”gamle ” medlemmer 
der deltog. Vi havde gerne set, at nye medlemmer også tog del i disse arrangementer. Vi vil gerne 
have en forening, hvor medlemmerne også kan mødes til fællesarrangementer på tværs af holdene. 
Ligesom vi også gerne vil have hundeførerne til at gå med ind til en uformelt snak efter træningen, 
men det er svært.
Til alle disse konkurrencer og fællesarrangementer har køkkenet stået for mad og brød. Og derfor 
skal der lyde en stor tak til Birte og Co., for det store arbejde, det er med at holde køkkenet kørende,
og for alt den gode mad, der er leveret gennem året.
Som mange nok har bemærket, så har der ikke været udgivet et nyt Hunde-Times i år. Det er med 
stor beklagelse, men jeg ikke har haft tid til at lave det. Der har simpelt hen været så meget i år, som
har taget min tid, og det tager ret meget tid at få et Hunde-Times gjort klar. Vi må se, om der kan 
findes en anden løsning, måske med nyhedsbreve på hjemmesiden.
Vi har en rigtig fin træningsplads. Desværre har vi en hær af muldvarpe, der gør deres bedste for at 
ødelægge vores plæne. Ole har kæmpet tålmodigt mod disse bæster, men hver gang det synes, at 
han er ved at have overtaget, kommer der en ny bølge af muldvarpe, og så er det forfra igen. Det er 
træls, men der er tilsyneladende ikke en entydig vej ud af problemet.
I sommerferien fik vi så endelig lavet den hævede overdækkede terrasse, som har været ønsket i de 
sidste 10 år. Den er blevet rigtig fin. Undervejes er der blevet tilføjet et par praktiske ting, som ikke 
var tænkt på, inden den var lavet. Bl.a. en bænk på ydersiden af terrassen. Trappen og reposen vil 
også blive inddraget i terrassen, og så bliver vi nok også nød til at sætte en tagrende op under taget. 



Der skal herfra lyde en stor tak til dem, der har været med til at få terrassen etableret. Det er et pænt 
stykke arbejde, der er blevet lavet. Og den bliver brugt.
I det nye år vil vi forsøge at få forbedret lysanlægget på pladsen, det vil blive temmelig kostbart, så 
vi har søgt fondsstøtte til projektet. Det bliver spændende hvor meget vi kan gennemføre, og hvor 
godt det bliver.
Den 26. marts skal vi afholde en landsdækkende C B konkurrence her i Mariager, men allerede den 
19. marts holder Arden den første lokalkonkurrence, hvor man lige kan få testet formen af. Og så vil
jeg anbefale, at man tager med til fællestræning i Kongerslev den 5. marts. Det er altid godt at prøve
at træne på en fremmed plads, hvor der også er fremmede hunde.
Til slut vil jeg takke bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde gennem året.
Det var alt for denne gang.
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