
   MYNDEKLUBBEN & COVID 19  
OPDATERET 12. oktober 2020 

Fremgang 

Trods et anderledes år på konkurrenceplan med 3 udstillinger og 2 Lure coursing-konkurrencer kan 

vi alligevel tælle et øget medlemstal i 2020 i forhold til året før. 

I skrivende stund har vi 560 medlemmer, hvoraf de 90 er nye. Der vil altid være et flow i ind-  

og udmeldelser. Vores mission er at fastholde så mange som muligt, da vi mener, at det er en fordel at  

være en del af Danmark største myndenetværk - både for hunde og ejere. 

 

  

Fantastiske frivillige 

Vores strategi har længe været at sætte spot på mindre aktiviteter. Aktiviteter, der ikke  

nødvendigvis betyder, at alle skal blive verdensmester i udstilling eller lure coursing. Men hvor nye kan  

få en relation til klubben og blive klogere på mynder. Og netop mindre aktiviteter er i denne tid  

nemmere at håndtere.  

 

Nøgleordet for os er et aktivt hundeliv – det sociale er sidegevinsten. 

 

På den baggrund sendte vi en invitation til alle ny-indmeldte hvalpekøbere til aktiviteten ”lure  

coursing for sjov” 3 steder i landet. Det er ikke tilfældigt, at dette blev aktiviteten. Her har vi et  

stærkt team af frivillige. Et team, der er villige til og kan accelerere lige så hurtigt, som en mynde kan  

give den gas. En anden fordel ved ”for sjov-aktiviteten” er, at der ikke kræves træning eller specialviden  

fra hundeejerne. Hunden gør arbejdet, og det er 100 % tilpasset hundens præmisser. Ikke overraskende  

blev det lige så vel modtaget, som det var tiltænkt. Hvalpe fra 20 uger til et år mødte frem og havde det  

sjovt ved at møde de andre hunde.  Vest for Storebælt var der også mødt kendte ansigter op, men  

fokus var på de nye. Hvis jagtinstinktet ikke blev vækket i første hug, så kunne hvalpene hilse på  

og lege med de andre hunde. Og ejerne var superstolte af de dygtige hunde. 
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Vi er ikke i tvivl om, at aktiviteterne er populære - agility-dagen i november blev ”udsolgt” på ingen tid.   

Ideer har vi nok af. Selvom vi har fået stor erfaring med restriktioner og ændringer, så er al planlægning 

og afvikling i denne tid væsentlig tungere, end vi har været vant til. Det kræver flere hænder. 

  

 Vis os din gåtur 

Vil du yde et bidrag til klubben? Så vis os din gåtur.  

Gåture er geniale. De er lette at arrangere. Hundene elsker det og med et par timers samvær i  

naturen kan nye myndeejere få en mulighed for at møde ”klubben”. Sammen får vi vist mynderne  

frem på gadeplan. Glemte vi at nævne, at gåture også bidrager til bedre form, mindre stress og bedre  

humør ? Vi annoncerer gerne din gåtur på hjemmesiden og facebook. 

Flere af jer har været i gang i foråret og over sommeren. Vi er vilde med det. 

  

Beslutninger 

Når der er noget, man ikke kan, så får man ekstra lyst til det. Vi fokuserer på det, som kan lade sig  

gøre og arbejder ud fra, at der kommer en tid, hvor tingene normaliseres.  

 

Men indtil da skal vi udvise forsigtighed og tænke os om, lige meget hvad vi foretager os.  

Derfor aflyste vi juleudstillingen i november.  

Konkurrencen om Årets Racevinder bortfalder i den forbindelse.  

De hunde, der ikke kan få benyttet deres gratis deltagelse i baby- og hvalpeklasse, vil blive tilbudt 

deltagelse ved førstkommende lejlighed i 2021 - også selvom de skulle nå at gå i juniorklassen.  

Indløsning af erhvervede præmiekort har vi fundet følgende løsning på, se mere her:  

http://www.myndeklubben.dk/index.php?OpenPage=aktuelt/nyheder/2020/180920.html  

  

Vi holder jer opdateret, og heldigvis er vi i bestyrelsen endnu ikke nået til det punkt, hvor vi kan rive  

hovedet af hinanden. Dette er selvfølgelig også er pt. fysisk umuligt med on-line møder – men sagt på en  

anden måde: Vi er ved godt mod. 

  

Husk, at selvom det årlige antal af registrerede mynder kun udgør under 1 procent af det samlede årlige  

registreringstal i Dansk Kennel Klub, så vil vi være mere end bare en flue på væggen.  

Vi er alle ambassadører for vores racer, og har du en god historie, så fortæl den gerne videre. 

Lige nu har vi mindst 560 gode historier at fortælle. 

 

Bedste Myndehilsner 

Allan, Lars, Karin, Annette og Marianne 

  


