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Bestyrelsens Beretning - Myndeklubben 2021 
 
Registreringer 
Der er af Myndeklubbens racer i 2021 registreret 244 hunde:  

- 3 Afghansk Mynde alle importeret  
- 9 Borzoi heraf 4 importeret  
- 1 Galgo Espanol importeret 
- 26 Greyhound, heraf 3 importer  
- 15 Hjortehund, heraf 1 importer 
- 19 Irsk Ulvehund, heraf 5 importer  
- 11 Italiensk Mynde  
- 1 Magyar Agar import 
- 4 Podengo Portugues, korthåret dværg  
- 1 Podengo Portugues, korthåret mellem import 
- 3 Podengo Portugues, ruhåret dværg  
- 1 Podengo Portugues, ruhåret mellem import  
- 18 Saluki, heraf 6 import 
- 132 Whippet, heraf 13 importer 

 
Medlemmer. 
Ved udgangen af 2021 var vi i alt 570 medlemmer.  
 
Udstillinger; 
Vi havde 9 udstillinger i 2021 med i alt 1268 hunde tilmeldt! (fantastisk). Til sammenligning havde vi kun 438 
hunde udstillet i 2020. 
 
Vi startede i april med en dobbeltudstilling i Strøby, hvor Annette Bystrup og Hanne Laine, Danmark dømte 
hundene. Det var to udstillinger, der var præget af snestorm og corona regler. 87 hunde deltog om lørdagen 
og 85 om søndagen. 
 
Vi tager til fastlandet i juni og afholder vores dejlige dobbeltudstilling i Vejen. Lørdag, som var vores 
jubilæumsudstilling, var der tilmeldt 157 hunde, som blev bedømt af Kitty Sjong og Tomas Rohlin, Danmark. 
Om aftenen afholdt vi vores hyggelige jubilæumsmiddag med 60 deltagere. Søndag deltog der 135 hunde, 
Kitty Sjong og Tomas Rohlin byttede racer og dømte hundene igen. 
 
I juli tog vi til Nørresundby, hvor Jan Coppens, Holland, Hanna Wózna-Gil, Polen og Peter L. Jensen, Danmark 
dømte 175 hunde, hvoraf mange også skulle deltage i lure coursing konkurrencen om søndagen. 
 
I august fik vi mulighed for at afholde en helt ekstraordinær udstilling på Bornholm. Her dømte Martin 
Johansson, Sverige 58 hunde. 
 
September, tilbage til Sjælland - hvor der var Store Hestedag. Her var 218 hunde tilmeldt. Vi havde Wim 
Wiersma, Holland, Mette Mørkegaard og Gunnar Nymann, Danmark til at dømme de fremmødte hunde. 
 
I oktober var vi i Aarhus, hvor Eli Marie Klepp, Norge og Wim Wiersma, Holland, dømte 121 hunde.  
 
Året sluttede af med vores store juleudstilling i Strøby, hvor Frederic Maison, Frankrig, Alberto Vergara, 
Italien og Andre van den Broek, Holland dømte 232 hunde. 
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Lure Coursing 
Vi har i årets løb gennemført 20 træninger – fordelt med 9 i Jylland, 1 på Fyn og 10 på Sjælland med ca. 700 
deltagende hunde i alt. 
 
Vi har i år afholdt følgende konkurrencer: 
Nørresundby, international den 22. og 23 maj. Dommere var Per Nordahl, Sverige og Ole Rosschou, 
Danmark. Vi havde 100 tilmeldte hunde. 
 
Nørresundby, national den 11. juli. Dommere var Camilla Johansson og Agneta Doverholt, Sverige samt Karin 
Koch, Danmark. Der var 107 tilmeldte hunde 
 
Roskilde, national den 5. september. Dommere var Christina Alfast, Danmark og Geir Hammer, Norge. Der 
var 106 tilmeldte hunde. 
 
Der blev desuden udstedt 28 nye lure coursing-licenser i 2021 og 8 danske hunde blev ny Dansk Lure 
Coursing Champion (DKLCCH). 
 
Vi sendte et landshold på hele 36 hunde med til EM i Holland, hvor Danmark klarede sig rigtigt godt. Det 
danske landshold havde flere hunde på podiet. Det blev til en 1. plads, en 2. plads, en 4. plads, to 5. pladser 
og to 6. pladser. Stort tillykke til alle vinderne! 
 
Det var et rigtigt flot år med mange deltagere, selvom vi i klubben stadigvæk navigerede i Covid-19´s skygger. 
 
Aktiviteter 
Marts:  3 Webinarer med Sara Zachariasen fra DKK om: 1. Hundesprog, 2. Frivillig håndtering og 3. 

Indkald.  
 
Juni:  Vi bød på lure coursing for hundeejere i forbindelse med Hundens Dag – både i Roskilde og i 

Silkeborg. 
Webinar med Geir Hammer om lure coursing. 

 
August:  Hund i Fokus på Vilhelmsborg, hvor over 100 hunde prøvede lure coursing. 

Hundens Dag i Tivoli, her deltog vi i raceparaden. 
 
September:  Vi havde lure coursing til Store Hestedag, også her nåede vi over 100 publikums hunde. 
 Dog-A-Thon 2021, som er en støtte-gåtur for servicehunde til handikappede (STH). 

Agria Hundegåtur til støtte for hjemløse hunde. 
 
Oktober:  Myndeklubben fejrede sit 50-års jubilæum med en jubilæumsweekend i Vejen. Det var en 

fantastisk god weekend, hvor der deltog 34 hunde og 30 mennesker. Der var mulighed for at 
afprøve mange forskellige aktiviteter, såsom Continuos-Loop (LC), Fly Ball, Ringtræning, Lær 
din hund tricks, samt en udstilling med et Twist og underholdende historier. Masser af 
fælleshygge, hvor nye og gamle medlemmer kunne mødes. 

 
Ringtræning blev i sommerhalvåret afholdt på Sjælland.  
 
Vi blev nødt til pga. Covid-19 restriktioner, at aflyse de mange planlagte Nytårsgåture og Påskegåture rundt 
om i landet. 
 
Vi har som noget nyt introduceret klub-tøj i Myndeklubben, samt en speciel lure coursing t-shirt. 
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Myndenyt 
Jeg står ved postkassen og venter hver gang Myndenyt udkommer, kan næsten ikke vente på at flå 
plastfolien af bladet og læse det.  
Jeg er stolt af at være medlem af en klub, der kan lave et så flot blad.  
Jeg håber, at I vil hjælpe til med at gøre kommende numre af Myndenyt lige så fantastiske med masser af 
dejlige historier og skønne billeder! 
 
Hjemmeside og Facebook 
Når jeg skal bruge en oplysning, så ved jeg, at jeg altid kan finde disse på www.myndeklubben.dk og på 
Myndeklubbens Facebook. Begge medier er altid opdateret med de sidste nyheder.  
En kæmpe tak til vores Webmaster og vores administrator af Myndeklubbens Facebook, der dagligt 24-7 
holder medierne opdateret. 
 
Tak 
Tak til alle jer der deltog på vores udstillinger, konkurrencer, aktiviteter og webinarer i 2021 (selvom det blev 
besværligt gjort at Covid-19). 
 
Tak til alle jer, der hjælper med at holde hjulene i gang - dette gælder alt lige fra kagebagning, gåture, 
foredrag, hjælp på udstillinger, og alt det jeg ikke har nævnt her. Tak.  
 
Sponsorer 
Vi takker alle vores sponsorer og samarbejdspartnere, som har hjulpet os til at komme godt ud af 2021. 
 
Tak til vores hovedsponsor - Agria for gaver og rabat til vores medlemmer.   
 
Tak til vores hovedsponsor – Klausen Import for gaver og rosetter.   
 
Tak for samarbejdet med OK.  Tak til alle jer der tanker hos OK, køber el, samt mobil ved OK.  
OK har doneret 5 ører pr. liter brændstof (og får du også el eller bruger mobil fra OK, donerer de 10 øre pr. 
liter brændstof) til Myndeklubben og i 2021 har OK doneret 30% ekstra under pandemien.  
I 2021 blev det til hele 7436 kr. – hvilket er 2609 kr. mere end 2020. 
 
Og tak til ALLE, der har sponsoreret klubben på en eller anden måde. 
 
Vi håber på et godt samarbejde med alle vores sponsorer i 2022. 
  
 
 
På bestyrelsen vegne 
Lars Johansen 
Formand Myndeklubben 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.myndeklubben.dk/

