Formandens beretning 2016
Vi har nogle få traditioner her i DcH Langå – en af dem er den årlige nytårstur som også 2016 startede med.
Turen gik langs Gudenåen på pramdragerstien og bagefter var der hygge i klubhuset med boller og Kakao.
Vi har haft 2 arbejdsdage i klubben i år. Der var rigtig fint fremmøde og der blev sparket røv på pladsen. Et
projekt som blev vedtaget for en del år siden blev til virkelighed. Vi har fået hegn op ned mod
banestrækningen. Vi har fået påbegyndt et skur projekt så et af vores redskabskure bliver skiftet ud med et
nyt og større.
Vi har fået nye vinduer i klubhuset betalt af ELRO-fonden. Vi har også fået glas i verandaens sider da Monas
teltsider var godt slidte, så bestyrelsen besluttede at klubben selv betalte for glasset og opsætningen. En
god investering da verandaen benyttes rigtig meget.
Vi havde en stand til Langås indvielse af statuen ”Pramdrageren” alle byens foreninger var indbudt, og så
tog vi også imod tilbuddet. Om det er værd for klubben at investere tid og penge i, er svært at sige.
Umiddelbart tror jeg ikke vi har fået flere medlemmer ved at stå der, men forhåbentlig ved folk i Langå så at
vi findes.
Vi har fået en nyuddannet dommer i klubben. Stort tillykke til Susanne Hvid.
Jane er færdig med træneruddannelsen og er begyndt på Rally-O overbygning.
Vores udvalg fungerer rigtig godt. Trænerudvalget har fået den store kabale til at gå op og festudvalget
lavede endnu engang en god klubfest og der var ovenikøbet nye ansigter med.
Vores medlemstal i klubben ligger rimelig stabilt uden de store udsving og det samme gør vores økonomi –
det vil kassereren oplyse jer om senere.
På konkurrencesiden har klubben afholdt 3 konkurrencer i år -1 landsdækkende C-B-A, 1
udtagelseskonkurrence i Skydd og 1 nordisk og en weekend med klubkonkurrencer
Konkurrenceudvalget holder det høje niveau, der er meget ros fra konkurrencedeltagere. Og vi kan noget
som mange klubber ikke kan – vi laver overskud på vores konkurrencer. Det er flot og jeg håber vi kan holde
det niveau, for de penge gør at vi kan få nyt udstyr i klubben samt fortsat give tilskud når vores hundeførere
skal afsted til DM og NOM.
Det er ikke let at skaffe hjælpere til konkurrencer, det er få som trækker læsset.
Vi har haft ca. 22 hundeførere ude i konkurrence i år. Desværre har vi ingen repræsenteret i C-klassen, det
håber vi at se igen i fremtiden. Det er ca. 1/3 del af klubbens medlemmer som er ude og vise flaget. 8 Bhunde, 5 A-hunde og 8 hundeførere er ude og vise flaget i de nordiske discipliner.
Til udtagelseskonkurrencen til landsholdet i Skydd blev Michael m/Dixi nr. 1 og Hanne m/Halley nr. 2
Vi har haft 4 dygtige hundeførere med til DcH DM. Tillykke til Kurt m/Cubic og Ingelise m/ Ayo i B-klassen,
Mona m/Harley og Alice m/Oswald i A-klassen. Til DM i Nordisk spor har vi haft Anette m/Jenna som flot
blev Danmarksmestre og Inger m/Creuf som blev nr. 3 Desværre kom Annette og Jenna ikke med for NOM

er kun for hunde med FCI stamtavle. Til DM i Nordisk rundering havde vi Michael m/Dixi som blev nr. 2 og
Hanne m/Halley.
I Nordisk Spor blev 1 fra klubben udtaget tiI landsholdet Inger Pilgård m/Creuf, tillykke til dig Inger, som
debutant i NOM gjorde du det flot. Og som sagt i Skydd var der 2 fra klubben som blev udtaget til
landsholdet. Hanne og Michael Tillykke til jer. Michael og Dixi gjorde det igen i år rigtig flot til NOM i Norge
med 3. plads. Stort tillykke, som eneste dansker fik Michael medalje.
Vores egen klubkonkurrence blev afviklet over en weekend. Desværre med få deltagere. Kursusholdet
havde også en D-konkurrence. Vi er glade for at se nye medlemmer som gerne stiller op til en konkurrence
med deres hunde. Det gjorde jo så også at vi fik nye ansigter at se til den årlige klubfest og præmieuddeling.
I år gik alle de Nordiske kredspokaler til hundeførere i Langå – Tillykke Annette og Jenna – for Jennas
vedkommende så afsluttede hun sin karriere med maner og vi håber at hun nyder pensiionisttilværelsen.
Tillykke til Michael og Dixi med 2 stk. kredspokaler i Skydd og rundering.
Igen vil jeg sige at jeg syntes det er rigtig flot at så lille en klub som vores kan opnå at få med hundeførere
til DM i næsten samtlige discipliner i DcH.
Jeg syntes vores klub fungerer rigtig godt generelt, men lige en reminder her til sidst. Vi skal fortsat være
opmærksomme på at DcH er for alle og det gælder også DcH Langå. Vi har i bestyrelsen opsat et sæt
værdier som gælder for alle medlemmer i DcH Langå – de kan ses på DcH langås hjemmeside.
Jeg vil gerne lige ridse de sidste punkter op for jer. De første kan I selv gå ind og læse.
Vi skal respekterer hinandens forskelligheder
Behandle andre som man selv vil behandles
Tal pænt om og til andre
Vær positiv – vi har alle det samme mål
Disse værdier gælder på pladsen, i klubben, i skoven og alle andre steder hvor vi er sammen og træner eller
er ude og repræsentere vores klub DcH Langå i konkurrencer. Jeg vil opfordre til at vi hjælper hinanden
med at overholde vores værdier.
Vores værdisæt gælder også på de sociale medier. Hvis man ytrer sig i grupper på FB eller andre medier i
forbindelse med hundetræning så skal man tænke på at uanset om man taler for sig selv så vil det i nogen
henseender ses som man taler for DcH Langå. De gælder især i vores egne træningsgrupper på FB. Kan man
ikke ytre sig i en ordentligt tone så må man slippe tasterne og lade være med at ytre sig overhovedet.
Her til slut vil jeg gerne takke konkurrenceudvalget for deres store indsats med at få afviklet vores
konkurrencer. I den forbindelse også en stor tak til lodsejerne som udlåner sporarealer til os. Tak til alle de
frivillige som stiller op og hjælper til diverse arrangementer. Tak til trænerudvalget for deres arbejde, det er
ikke det nemmeste job at få trænerkabalen til at gå op. En rigtig stor Tak til trænerne der bruger MANGE
timer på banen i alt slags vejr, uden jeres indsats så ingen klub. Tak til vores webmaster for at holde vores
hjemmeside. Også tak til bestyrelsen for deres arbejde.

