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Beretning fra hundeudvalget 

 

2022 har været et år der rigtig har stået i hundenes tegn for os. 

Restriktioner har der heldigvis ikke været nogen af, så vi har prøvet noget nyt. 

Vi har længe talt om at træne i længere tid, da vi kunne fornemme vores kursister syntes det var 

for lidt med kun 6 gange træning. 

 

Endelig kunne vi prøve det af i 2022, så vi kørte på det meste af året, med start d. 12. januar. 

Vi holdt kun 14 dages pause i maj, holdte sommerferie hele August, og kørte eller på frem til 

December. Dog trænede de voksne også et par gange i december.  

14 december holdt vi juleafslutning, hvor der var lodtrækning om div sponsorpræmier, gløgg, 

småkager og kage. Og Bjarne havde sat en bane op, med diverse udfordring til hund og fører. 

Vi var også så heldige at få en masse fantastiske sponsor præmier til vores sommerafslutning. 

Som vi sluttede i 2021, fortsatte vi i 2022 med 4 forskellige hold. Hvalpehold, unghunde, speci-

alklassen og voksne, så man kan vist roligt sige vi har rigeligt at se til.  

Men det kan vi jo lide  ☺ 

Heldigvis kunne vi i 2022 afholde vores lokale markprøve, og det var en super dejlig dag. Solen 

skinnede og det var friskt vejr, og der var god tilslutning. Og takket være vores altid fantastiske 

sponsorer, var der en masse skønne præmier til uddeling. 

Vi har lavet en del investeringer i 2022. Vi har fået et super lækkert springvand i søen, så vi kan 

holde vandet friskt og godt. Vi har købt en air-launcher og forskelligt andet udstyr.  

Det gør vores træning mere udfordrende og alsidigt. 

Dette kunne vi ikke gøre uden vores helt fantastisk sponsorer GJ VVS, Gislinge Mureren og 

NM-EL, samt alle vores fantastiske hunde og fører. 

Og en ting er gennemgående for alle gangs træning – det er selvfølgelig masser af god træning, 

men bestemt også en masse hygge både før, under og efter træning. 

Og jeg vil her til slut takke mine helt igennem fantastiske og hårdtarbejdende instruktører for de-

res fantastiske arbejde de har gjort i løbet af året, i er fantastiske…  I gør en kæmpe forskel. 

Tusinde tak til vores mange sponsorer – i gør en enorm forskel. 

Og ikke mindst stor tak til alle vores fantastiske vuffer med fører – uden jer, ville vi ikke være 

noget. 

 

 


