
 

1 Formandens beretning 2018 

 

Så nåede vi igennem 2018, og igen er det år med mange aktiviteter og hændelser. 

Vi holder et medlemstal på ca. 200, og her ved årsskiftet er vi på nogenlunde lige 

så mange som sidste år. Vi har gang i rigtig mange ting, så indimellem kan det 

blive turbulent. 

Lejekontrakten med kommunen er nu på plads, og er på mange områder en fordel 

for os. De betaler Vores strøm vand og afledning. Der arbejdes stadig på at 

udskifte vinduerne i gavlene. Varmen på toiletterne bliver også skiftet. Alt er 

desværre ikke lutter lagkage, der lurer skovrejsning, og Klimatilpasningsprojekt i 

Hylkedalen. Spændende hvad der skal ske, og hvad det kommer til at betyde for 

os. Vi er stadig glade for at have Nina med på Sidelinien når vi er i dialog med 

kommunen. 

Vores arealer er vel i modsætning til sidste år til at have med og gøre. Trods den 

tørre sommer steg priserne på Vores afgrøder. Nogle har sagt at afgrøderne kom 

helt til Holland…det passer dog ikke de blev solgt til Hollandske landmænd i 

området. Og der kom gylle på i år, og ikke kyllingemøg, hvilket kunne mærkes 

meget i mængden af brok over lugten. Vi skal ikke dele EU tilskuddet med 

kommunen, som de først meldte ud, så det giver da lidt i kassen. Arealerne skal jo 

stadig passes med hegnsklipning mm. 

I dag råder vi ca. 20 trænere, fordelt med 10 lydighedstrænere, 3 rally trænere, 4 

Nosework træner og 6 agility trænere. Vi sender i år Villy Nelmark afsted på 

instruktøruddannelsen, og han tager familiehunde overbygningen. Anne Rise tager 

ligeledes familiehunde overbygningen. Igen i år vil jeg opfordre alle trænerne til at 

tage på kurser. Vi har brugt 2/3 del af det tilskud vi kan få fra kommunen, så bare 

ud og find nogle kurser! Jeg glæder mig hver gang nogen vil afsted, det kommer 

alle medlemmerne til gode. 

Det er dejligt at bestyrelsen er blevet udvidet til 7, det kan mærkes at der er flere 

hænder til at klare opgaverne. Vi havde desværre en sag som startede på 

generalforsamlingen sidste år, og jeg kan kun understrege at den tog meget hårdt 

på bestyrelsen, og i sidste ende medførte at 2 suppleanter måtte ind. Tak til Anne 



 

2 og Ruby for at træde til. Der skal også lyde en tak til Maria for at bygge Vores nye 

hjemmeside op, som nu er i luften 

Hen over sommeren fik jeg som de fleste nok ved en blodprop, og har hængt en 

del i bremserne hen over sommer efterår. Meget kan styres fra en hospitalsseng, 

men ikke alt. Nu er jeg ligesom kommet videre på den del som hedder forening og 

dommeraktiviteter, men om jeg nogensinde kommer til at løbe agility igen, kan jeg 

tvivle på. Tak til alle for gaverne og specielt tak til Anne for alt den støtte da det 

brændte mest på. 

Kredsen har lidt stigende medlemstal, og de nye dommere i DcH programmet er nu 

på plads. Vi har igen i år deltaget i mange møder i kredsen, dog synes jeg at alt 

drejer sig om lydighedsprogrammet, det er ligesom ikke gået op for deltagerne pø 

møderne at Dch består af rigtigt mange andre grene, hvor nogle f.eks. Nosework 

skriger på opmærksomhed.  

 

Landsmødet i 2018 var i forhold til 2017 noget stille. Økonomien er i bedring, og 

der blev fundet en ny landskasserer Stella Egholm Jensen, som i øvrigt er fra DcH 

Rødding, så hun er jo lokal. Jeg har hørt at Stella vil arbejde for rullende 

kontingent, vi håber at det lykkes. 

 

I 2018 har vi afholdt 5 konkurrencer. Vi begyndte tidligt på året med Rally 

konkurrence ved Kolding storcenter, samtidigt var der C og B konkurrence hjemme 

i klubben. Venskab blev afholdt i Christiansfeld og Vamdrup, og igen i år løb 

Vamdrup med Vandrepokalen. Rally og AG holdt igen i år landsdækkende stævne, 

med flot deltagerantal. Jeg vil ikke specielt fremhæve Agility, og dog; vi bliver hvert 

år løbet over ende, så vi gør et eller andet rigtigt. Nosework har afholdt et kursus, 

som lynhurtigt blev fuldtegnet. AG holdt i uge 27 et ugekursus med 3 internationale 

instruktører. En Dansk, en Tysk og en Engelsk instruktør. Rigtigt hyggeligt, med 

god mad og super undervisning. 

 

Trænerudvalget har i år som vanligt haft deres problemer med at skaffe trænere 

nok. Hvalpe holdene bliver næsten rendt over ende, og desværre er der ikke plads 

på lydighedsholdene efter hvalpeholdet, så vi har mistet en del af den årsag. 

Hvalpeholdene havde løbende indtag, men har på grund af den store tilstrømning 



 

3 været nødt til at ændre det til at der kun bliver taget hvalpe ind en gang om 

måneden. Løsning? Flere trænere, meld jer hvis I ikke allerede er det. 

Konkurrenceudvalget har afholdt en C og B konkurrence, og skal i år stå for både 

Landsdækkende C og B konkurrence og venskab. 

 

Sidste år skulle vi have holdt husdag over 2 dage. Der var ikke rigtigt søgning til 

begge dage, men vi fik klaret det hele om lørdagen, så alle kunne komme hjem og 

holde Sankt Hans. Huset blev kalket, der blev ryddet op og malet. Der blev gravet 

strøm ned til Rally/AG banen. I år tror jeg vi holder det på en anden dag som Sankt 

Hans, så får vi måske lavet endnu mere. Det skal lige bemærkes at det er 

kommunen der efterfølgende skal kalke huset, så det slipper vi for. 

 

Vagn og Peer har kørt husudvalget i år, da jeg pga. sygdom ikke har været vildt 

aktiv på den kant. Det er dog blevet til nyt låsesystem, strøm i Rally/AG skuret, nyt 

udvendigt lys, og mange andre små ting som ikke bemærkes i det daglige. 

Plæneklipperen opgav ævred efter AG konkurrencen. Vi fik Stadion til at klare 

klipningen resten af året, så nu er det store spørgsmål: Hvad nu! Robotklippere 

nogen steder eller traktor med brakpudser, eller noget helt andet. Vi får se hvad 

bestyrelsen bliver enige om. 

 

Tak til Sascha, Pia og Ulla for at klare kantinen. Det kan være et stort arbejde at 

skaffe hjælpere til de forskellige arrangementer. Tak til dem som sprang ind og 

hjalp med Rally IGU 

 

De to sidste år har jeg sagt følgende: Tak til alle trænerne for aften efter aften, at 

stå i slud og regn. Det kan være surt, men det at se lønnen af ens arbejde virke på 

hund og hundefører, er fantastisk. Jeg er sikker på at det er det som driver os som 

trænere. Jeg kan ikke finde en bedre formulering, så det blev en gentagelse 

 

DcH har jo nedlagt ungdomslejren, men i september blev der afholdt en ungdoms 

weekend i DcH Brædstrup. Vi havde 3 unge afsted nemlig: Matilde med Ashe, 

Louise med Basse og Mik med Keaton. De blev udstyret med klubbens banner og 

lavede en lille teltlejr. De havde vist haft de rigtigt sjovt, med mange aktiviteter 

omkring hundene.  
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Til DM i Herning havde vi 1 deltager med. Stephanie Sørensen. Her placerede 

Stephanie sig på en 12 plads i B finalen. Tillykke. 

 

Som i 2017 har vi haft en meget stor tilgang af medlemmer, men igen ikke mange 

bliver hængende, så vi har ikke medlemsfremgang. Dette skyldes også 

trænermangel. Hvis klubben skal udvikles, skal der flere medlemmer til, og herfra 

flere trænere.  

 

Af konkurrence aktiviteter i år kan jeg nævne: Landsdækkende Rally stævne ved 

storcenteret, Landsdækkende C og B konkurrence, Venskab den 27. april, 

Landsdækkende 2 dages AG stævne med landsdækkende rally stævne. Agility 

ugekursus med instruktører fra hele Europa.  

 

Så har Vagn og Ulla været aktive omkring 60+ frisk. Vi, ja jeg er også med, samles 

hver torsdag kl. 10. Der hygges først en times tid, hvorefter der hygges med 

aktiviteter rundt omkring på Vores arealer. Der deltager omkring 20 hver gang. 

 

2018 har været et aktivt år for Vores klub, der sker meget, og vi skal passe på ikke 

at tabe pusten. Der er stadigt for få hænder til at drive klubben. Man tager alting for 

givet, og siger se her er jeg. Man glemmer at der skal ydes før der kan nydes. 

 

Slutteligt skal det også lige huskes at vi som forening bliver 70 år den 23. februar. 

Vi har fået en notits i DcH bladet, og laver en reception i klubbens lokaler mellem 

10 og 14. Vi vil også gerne lave lidt opvisning hvis vejret tillader det. Håber at få 

stor opbakning fra jer alle. 

 

Jeg har besluttet at hvis generalforsamlingen godkender det, tager jeg 2 år mere 

 

Hilsen Jørn Elsberg Formand DcH Kolding 


