Formandens beretning 2017
Vi har nogle få traditioner her i DcH Langå – en af dem er den årlige nytårstur som også 2017 startede med.
Turen gik rundt i Fussingø skov og bagefter var der hygge i klubhuset med boller og Kakao. Det var med et
pænt fremmøde på 21 mennesker.
Vi har haft 2 arbejdsdage i klubben i år. Vores nye skur er færdigt. Ellers er der lavet vedligehold af
eksisterende og så en del gartnerarbejde. Vi har indgået samarbejde med jægerne og Laursen om
vedligehold af vej.
Vi har to træneraspiranter som er påbegyndt træneruddannelsen. Lise og Helle. Vi vil gerne have flere.
Vores udvalg fungerer rigtig godt. Trænere og bestyrelse samarbejder da vi ikke har et decideret
trænerudvalg. Vi vil godt have et, så interesserede kan bare melde sig.
Vores medlemstal i klubben er højere end de sidste par år og økonomien er ok – vi har brugt penge – det vil
kassereren oplyse jer om senere. Vi har nye tiltag i klubben, et formiddagshold som fungerer rigtig godt,
det har taget belastningen af aftenholdene, og træning til Færdselsprøve samt i fremtiden et IPO og SPH –
hold.
På konkurrencesiden har klubben afholdt 3 officielle konkurrencer i år -1 landsdækkende C-B-A, 1
udtagelseskonkurrence i Skydd og 1 store nordisk og så vores weekend med klubkonkurrencer. Det er
blevet bestemt at klubbens medlemmer må stille i vores landsdækkende konkurrence efter samme regler
som gælder for vores Nordiske konkurrence. Altså stiller man i egne konkurrencer, så kommer man med en
sporlægger som ikke er medlem af DcH Langå
Konkurrenceudvalget holder det høje niveau, der er godt med ros fra konkurrencedeltagere. Og vi kan
stadig holde pengene hjemme og lave overskud. Det er flot og jeg behøver ikke mere at sige at jeg håber vi
kan holde det niveau, for det har I bevist et par år nu.
Tordenskjolds soldater – de stiller op gang på gang og tak for det – vi skal alle være gode til at hjælpe og
aktivere nye mennesker i klubben. Vi har det jo faktisk ret sjovt når vi er i gang til konkurrencer eller til
arbejdsdag.
Vi har haft ca. 26 hundeførere ude i konkurrence i år. For første gang i mange år 1 i C-klassen og vi håber på
flere i fremtiden. Det er så dejligt at så mange af klubbens medlemmer er ude og vise hvad de kan. 1 chund, 7 B-hunde, 6 A-hunde, 1 IPO-hund og 11 hundeførere er ude og vise flaget i de nordiske discipliner.
Til udtagelseskonkurrencen til landsholdet i Skydd blev Michael m/Dixi nr. 1 og Gitte m/Andi nr. 2. Michael
og Dixi kvalificerede sig hermed til NOM.
Vi har haft 4 dygtige hundeførere med til DcH DM. Tillykke til Elly og Frisco, Nina og Odin i B-klassen, Mona
m/Harley også Tillykke til Jens m/Arko som snuppede 1.pladsen i IPO. Til DM i Nordisk har vi haft Anette
m/Tana og Inger m/Creuf i Nordisk spor. Inger og Creuf fik en 3. plads, tillykke med det. Michael og Dixi var
med i Nordisk rundering hvor de fik en 3. plads. Tillykke med det.

I Nordisk Spor blev Inger Pilgård m/Creuf udtaget til landsholdet. Tillykke til dig Inger, det var anden gang
du er med til NOM. Og som sagt i Skydd blev Michael og Dixi udtaget til landsholdet – de kvalificerede sig
også til landsholdet i rundering men valgte at stille i Skydd. I IPO var Jens og Arko udtaget til landsholdet.
Tillykke til alle 3. Michael og Dixie sparkede røv i år til NOM og snuppede 1. pladsen med en pæn margen til
nr. 2. Det var så flot!
Det er blevet kotyme at vores egen klubkonkurrence bliver afviklet sidste weekend i oktober. I år var der
mange som valgte at stille op og hvor er det dog dejligt. Det var 2 dage med god sportsånd og glade
hundeførere. Kursusholdet havde også en D-konkurrence. Vi er glade for at se nye medlemmer som gerne
stiller op til en konkurrence med deres hunde.
Vi havde efter klubkonkurrencen en god fest med et godt stort fremmøde – Normalt ligger festen første
weekend i November, den var blevet flyttet til midt i November og jeg er sikker på at det hjalp på
fremmødet. Typisk har der været Nordisk konkurrence i første weekend af November og der er også andre
hunderelaterede begivenheder i den weekend.
Kredspokalen i Skydd gik igen i år til Michael og Dixi. Kredspokalen i IPO gik til Jens og Arko.
Jeg vil gentage mig selv og sige at jeg syntes det er rigtig flot at så lille en klub som vores kan opnå at få
hundeførere med til DM i efterhånden samtlige discipliner i DcH. Vi satser ikke på agility men hvem ved,
måske engang i fremtiden har vi også Rally-førere med.
Jeg syntes vores klub fungerer rigtig godt generelt. Vi skal fortsat være opmærksomme på at DcH er for alle
og det gælder også DcH Langå. Vi har haft et godt år med medlemstilgang. Vi har håndteret de problemer vi
havde sidste år og det virker som at vi alle har forstået at omgås efter de værdier vi har i klubben og efter
DcH´s slogan, at DcH er for alle og her tænker jeg ikke bare her i klubben men også når vi ytrer os på sociale
medier. Men lige en reminder. Det gælder altså også når vi er ude i konkurrence i klubbens navn.
Her til slut vil jeg gerne takke trænerne for alle de timer de trofast møder op uanset vejr og vind, I gør et
fantastisk stykke arbejde. Vi har ikke et decideret trænerudvalg men I skal have tak for at I får det til at
fungere. En stor tak til 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 vores webmaster for at holde vores hjemmeside. Og
sidst men ikke mindst tak til bestyrelsen for deres arbejde.

