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Bestyrelsens beretning

Kære generalforsamling!

Det er i dag torsdag den 18. september. 
I år har vi igen valgt at holde generalforsamlingen på Nykøbing Mors.  

Vi håber, at folk vil bruge generalforsamlingen til en god dialog med besty-
relsen, så de får noget at arbejde med fremadrettet. Vi håber, at der vil frem-
komme nogle gode idéer, som den kommende bestyrelse kan arbejde videre-
med.

I år har vi haft Skue med Rallyprøver i Spøttruphallen og som altid, blev det 
afholdt den sidste lørdag i november.
Til  at bedømme skuet havde vi inviteret Jørgen Hindse og Jessie Borregård 
Madsen begge fra DK og Rallyprøverne blev dømt af Pia Hansen.

Kredsens Vinterskue blev afholdt i Nykøbing hallen lørdag den 25. januar 2013.
Til at dømme skuet havde vi inviteret Alex Krasilnikoff og Birthe Møller Hansen.

Kredsen  har  igen  i  år,  i  samarbejde  med  Vestjysk  Jagthundeklub,  afholdt 
schweissprøve i  Klosterhedens  plantage.  Der  var  så mange tilmeldte,  at  vi 
måtte have en dag mere i brug, så prøverne blev afviklet over 2 dage.

Traditionen tro, havde vi Kr. Himmelfartsdag Forårsskue,officielle lydigheds- og 
Rallyprøver i Holstebro. 
Skuet blev dømt af Jens Martin Hansen og Mette Aunsberg begge fra DK.
Lydighedsprøverne blev dømt af Erling Olsen og Palle Bergsø.
Rallyprøverne blev dømt af Trine Dyrgaard.

I September havde vi kredsmesterskab i Vejrum ved Holstebro. Lydighedsrø-
verne blev bedømt af Erhard Jørgensen. 
Der blev også konkurreret i Rally og her blev prøverne bedømt af Helle Gade-
berg.

En af de allervigtigste tiltag, for at undgå, at ens hund, får en utilpasset op-
vækst, er at benytte sig af nogle af de mange tilbud som Dansk Kennel Klub og 
dermed også kreds 9 tilbyder. 
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Socialiseringen af  vores  hunde er  bare  så  vigtig,  og  samværet  med andre 
hunde og mennesker, er en væsentlig faktor for, at familien og deres 4-benede 
venner får et godt og mangeårigt samvær.

I Dkk kreds 9 kan vi tilbyde Hvalpe, Unghunde, Begyndere, Fortsættere, Kon-
kurrence, Rally, Schweiss og Ringtræning. 
Vores træningspladser er beliggende i Vejrum ved Holstebro, Lem og Skive.
Vi har rigtig mange kursister fordelt på de forskellige hold, så det viser jo bare, 
at folk bruger vore tilbud og kommer til træning med deres hunde. 

Siden sidste års generalforsamling, har vi fået færdiguddannet 1 ny instruktør 
til at undervise i Kørekort til Hund.

Vore instruktører har deltaget på et stort weekendkursus på Askov gennem 
DKK, hvor de har fået en masse nye input og ideer med sig hjem, til brug på 
de forskellige træningspladser.

Siden sidste generalforsamling har vi prøvet med nogle nye tiltag:

- At få en træningsplads op at køre i Feldborg, men på grund af for lidt til-
slutning, er den nu lagt i bero.

- Vi havde en dejlig gåtur udover Hjerlhede. Folk hyggede sig og snakken 
gik på tværs af alle de forskellige hunderacer.

- På sidste års generalforsamling var der nogle, som efterlyste en hyrd-
ningsdag, de lovede at vende tilbage efterfølgende, men det er desværre 
ikke sket.

Sidst men ikke mindst, så skal der lyde et kæmpe stort tak til vore sponsorer, 
vi er utrolig taknemmelige for deres støtte til vore arrangementer.

Med disse ord vil jeg overgive beretningen til generalforsamlingen.

Merete Andersen
18. september 2014


