
Formandens beretning for 2017. 

2017 har ikke været det mest opløftende år. 

Det er meget svært at få tilbagemelding fra kommunen så der er ikke 

noget nyt omkring vores pladssituation. 

Vi har haft forhandlinger i gang omkring et areal beliggende i Lyngby 

Idrætsby men der var mange store udfordringer hvis pladsen skulle flytte 

dertil. Blandt andet ville parkeringsmuligheder være en stor udfordring da 

kommunen ikke ville tillade at vi holdt inde på stadion.  

Adgangen til hallen blev desværre også lukket da kommunen selv skulle 

bruge hallen til opbevaring. Det gør så bare rigtig ondt at se at det der er 

sat til opbevaring i den lille hal sagtens ville kunne være i dobbelthallen. 

 Der har været flere indbrud i garagen hvor vi har vores materiel stående, 

vel nok fordi der ikke længere er aktivitet på området omkring hallerne. 

Desværre ser vi ikke Johnny mere. Efter en tur på Bornholm før jul har vi 

intet hørt fra ham til trods for at vi har sendt mails, indtalt beskeder på 

telefonsvarer og lagt flere beskeder i hans postkasse. Torsdagsholdet 

savner ham og vi håber bare at han har det godt. 

Dogdancing holdet har også i 2017 lavet nogle flotte opvisninger. I 

november opvisning på plejehjem/dagcenter i Birkerød og i starten af 

december i festsal på rehabiliteringscenteret Hegnsgården i Nærum med 

en 8 julemelodier, fælles dans og førere med fin nisse udklædning. 

Begge steder var publikum imponerede over hundene, der blev klappet 

og sunget lidt med. Op til opvisningerne trænede holdet et par aftener i 

Mugges have og kælder og så fik de heldigvis lov til at komme med vore 

tæpper og træne begge steder 3 onsdag aftener inden. Rigtig dejligt.For 

nu hvor klubben ikke har en hal og strøm til musikanlæg kan holdet jo 

slet ikke træne fra midt september til april. 

 

Stor tak til Mugge. 



"Vi har i 2017 haft 2 gange hvalpe 1-hold og hvalpe 2-hold med ca. 8 - 10 

kursister på hver, samt 2 gange 3 rally hold med ligeledes ca. 10 kursister 

på hvert hold, ialt har vi haft ca. 100 kursister igennem i løbet af året.                          

Det kan dog godt mærkes at konkurrencen fra såvel private som 

organiserede udbydere indenfor såvel hvalpe-træning som Rally-træning 

er strammet til. Det må også konstateres at usikkerheden omkring 

træningsplads er et punkt vores kursister lægger stor vægt på. 

Stor tak til Robin, Erik og Jytte. 

Hvad agility angår kører holdende stille og roligt. Der starter grundet 

pladssituationen kun intro hold 1 gang om året. 

Stor tak til Lone, Christina og Anna-lise.                                                                                          

Hjemmesiden har ikke fungeret så det har været svært for nye kursister at 

finde ud af om vi overhovedet eksisterer. Vi har ikke været gode nok til at 

komme med indput til Niels. Når de ikke kommer, er det heller ikke nemt 

at få bygget en ordentlig hjemmeside op. Niels har fortsat mod på 

opgaven og vi vil derfor gøre en indsats for at siden igen kommer op og 

køre.                                                                                                                     

Stor tak til Niels fordi han stadig har mod på at få hjemmesiden op og 

køre. 

Selvom pladsen ikke længere er så stor, gror græsset stadig. Niels kører 

fortsat traktoren med sikker hånd og Anne lægger sig gerne under 

traktoren og får skiftet drivrem eller hvad det nu er for at den kan køre. 

Stor tak til Niels og Anne for indsatsen. 

Der har ikke været så mange aktiviteter i år, men vi ved at 

aktivitetsudvalget står klar. Tak fordi i støtter op om klubben. 

Endnu engang tak til jer alle. Uden jeres indsats - ingen klub. 

Desværre har Annalise og Jytte valgt at trække sig fra deres 

bestyrelsesposter.  Jeg forstår dem godt. At være frivillig instruktør 



tidsrøvende opgave og bestyrelsesarbejde er også tidsrøvende, specielt 

når alting går så meget op ad bakke som det gør. 

 

Både Anna-lise og Jytte har siddet mange år i bestyrelsen og har kæmpet 

en brav kamp for klubben. Heldigvis vil i begge fortsat være at finde i 

klubben, som instruktører. 

Tusind tak for jeres indsats i bestyrelsen.  

 

Til slut vil jeg bare sige at vi må prøve at glæde os over at vi trods alt 

stadig har et sted hvor vi kan træne med vores hunde.  

 

Jeg vil i kommende år forsøge at medvirke til at vi igen genfinder 

fællesskab og samhørighed.  

 

Lise 

 

                                        


