Bestyrelsens Beretning - Myndeklubben 2016
Medlemmer
Vi har igen haft en fin tilgang af nye medlemmer. Der er i 2015 en tilgang på 8% (svarende til 35
medlemmer mere end året før), så vi er nu 469 medlemmer, sidste år var vi 434 medlemmer
2011: 330 Medlemmer
2012: 360 Medlemmer
2013: 360 + 124 IUK Medlemmer
2014: 434 Medlemmer

Registreringer
Der er af Myndeklubbens racer registreret
11 Afghansk Mynde alle importer
1 Azawakh import
6 Borzoi alle importer
11 Greyhound heraf 2 importer
12 Hjortehund heraf 0 importer
64 Irsk Ulvehund heraf 4 importer
21 Italiensk Mynde heraf 4 importer
1 Pharaoh Hound import
2 Podenco Ibicenco, korthår import
2 Podengo Portugues, korthår import
1 Podengo Portugues, ruhåret import
3 Saluki import
81 Whippet heraf 8 importer
Udstillinger
I 2015 har vi gennemført 7 udstillinger.
Som noget helt nyt gik vi fra årets start over til digitale kritikker på udstillingerne, og det har været
en absolut succes gennem hele året og endda med minimale udfordringer.
I marts var i Skælskør hvor Lynda Matthews, Irland og Ann Cuthbert, Irland dømte 145 hunde. Det
er en ny rekord for antal tilmeldte hunde på vores forårsudstilling.
I maj var vi i Roskilde hvor Katrin Raie, Estland og Christophe Coppel dømte 161 hunde
tilsammen.
I juli var vi i Nørresundby, hvor Louis Dehaes, Belgien og Peter L. Jensen, Danmark dømte 124
hunde, hvilket er ny rekord for antal tilmeldte hunde i det nordjyske.
I august afholdte vi vores store FCI udstilling på Broholm gods, fyn. Om lørdagen havde vi et
imponerende dommerpanel bestående af, Sue Oakley fra England, Stephen Wheeler fra Spanien,
Jean Brixhe fra belgien, Frédéric Maison fra Frankrig, Olaf Knauber fra Tyskland, Knut Blütecher
fra Norge og Annette Bystrup fra Danmark. Og om søndagen til vores klub vinder show var

dommerpanelet ikke mindre imponerende med Lynn Watson fra Australien, Stephen Wheeler fra
Spanien, Frédéric Maison fra Frankrig, Olaf Knauber fra Tyskland, Knut Blütecher fra Norge og
Gunnar Nymann fra Danmark. Det var en flot udstilling, hvor selv vejrguderne var med os  vi
havde totalt 647 bedømte hunde i weekenden
I oktober i Års var det Maija Sylgrén, Finland, der dømte 107 hunde. Det var 22 hunde mere end
sidste år! Og dermed det største antal tilmeldte hunde på Års-udstillingen.
Vi sluttede af med årets juleudstilling i Nyborg, hvor vi også uddelte årets Racevindertitler på denne
årets sidste udstilling. Til denne udstilling måtte vi ud i 179 bedømmelser, som Mark Cocozza,
England og Jouko Leiviskä, Finland stod for. Det var også ny rekord for juleudstillingen.
I alt havde vi i 2015, 1363 bedømte hunde til vores udstillinger, hvilket er det største antal dømte
hunde på Myndeklubbens udstillinger på et år.
Selvom det super gode resultat nok skyldes vores FCI udstilling på Broholm. Så har deltagelsen på
vores ”almindelige” udstillinger stadigvæk været kraftigt stigende.
Lure coursing
Sædvanen tro har vi også afholdt 2 Lure Coursing Konkurrencer.
24. Maj 2015 i Roskilde. En LC konkurrence der forløb uden de store problemer.
Der var i alt 103 hunde tilmeldt (en smule over vores max antal)
Dommer: Katrin Raie, Estonia og Lars-Göran Larsson, Sverige
5. Juli 2015 i Nordjylland (Lindholm) Trods enkelte elektriske problemer, så forløb konkurrencen
som den skulle. Der deltog i alt 92 hunde,
Dommer: Els Siebel, Holland & Loui Dehaes, Belgien

Europamesterskab i Lure Coursing blev afholdt i Finland. Der deltog 521 hunde, hvilket er ret godt
når man tænker på de meget høje rejseomkostninger der er fra det meste af Europa til Finland. Fra
Danmark stillede vi op med et landshold på 3 hunde. Det blev ikke i år til nogen topplaceringer for
de danske hunde, men det var en god oplevelse for deltagerne og deres hunde. Tak til Karin Jansz
for at arrangere turen.
FCI's Europamasterskab i væddeløb blev afholdt i Hünstetten, Tyskland den 5. - 6. september og
Sandra Goericke-Pesch deltog med sin greyhound Lone Some Flying Dreamer Brandy Heart som
repræsentant for Danmark. Det er første gang Danmark deltager.
Træningen har i 2015 forgået regelmæssigst. Der har været trænings tilbud 1-2 gange pr måned i
løbsperioden, dette gælder både Sjælland & Jylland, samt en enkelt gang på fyn.
”Hvem sagde VUF” (programrække for hundeelskere på TV2 med Felix som vært), selv der var vi
at finde. Her kunne hele Danmarks befolkning se vores smukke hunde, og gætte med på hvem der
kom først i mål på 100 meter – deltagere whippet, saluki og en af Danmarks hurtigeste mænd……..

Aktiviteter
Igen i 2015 har vi gennemført en lang række aktiviteter i Myndeklubben med mange deltagere.
Vi startede med Nytårsgåtur 4. januar, igen var vi ude og gå både i Jylland, samt på Fyn og
Sjælland. Der var god opbakning alle steder selvom det var rigtigt koldt
I april havde vi inviteret til påsketure i Jylland, på Fyn og Sjælland
I Maj afholdt vi Handlerdag med Mikael Nilsson på Sjælland
I Maj afholdt vi Handlerdag med Mikael Nilsson i Jylland
I juni deltog vi i ”Hundens Dag” i Tivoli-Friheden sammen med DKK
I Juni var vi på ”Eventyr på Godset” i Vejle med LC-opvisning og racepararade og besøgstelte med
mange af vores racer en hel weekend
I August afholdt vi foredrag med Lyn Watson om den Australske Dingo
I september havde vi LC opvisning ved ”Store Hestedag” i Roskilde
I september deltog vi i ”Dog A Thon 2015”
I september deltog vi til ”Hundens Dag” i Tivoli i København sammen med DKK
I september afholdt Jeanette Clausen hjortehundetræf
I september afholdt Ulvehundene træf og trimmedag hos Sanne Larsen i Aulum
Myndenyt
Vi har et superflot blad, og i en kvalitet ikke mange hundeklubber kan leve op til, en stor tak til
Sanne for det gode arbejde. Jeg håber, at I alle vil hjælpe til med at gøre kommende numre af
Myndenyt spændende og indholdsrigt. Det kan vi kun med gode historier og flotte billeder fra jer!
Hjælp vores blad med at være godt og vedkommende fremover ved at indsende DIN gode historie
og DINE dejlige billeder!
Hjemmesiden
Nyt design, optimeret til tablets/telefoner. Det har længe været et ønske fra bestyrelsen side, og nu
er den her. Hjemmesiden er let at finde rundt på med masser af aktuel og nyttig information!
Så en kæmpe tak til vores webmaster for vedligeholdelse og opdatering af hjemmesiden næsten
dagligt gennem hele året.

Bidrag til nødhjælpsfonden
Myndeklubben har i 2015 støttet nødhjælpsfonden ved Dansk Kennel Klub med 1250 kr, som del s
er en fordobling af værdien af de rosetter udstillere har doneret til klubben på udstillinger og
coursing. HUSK at du kan donere din roset til en værdi af 25 kr og Myndeklubben fordobler beløbet
til 50 kr, så vi kan hjælpe med at give en hånd til nødstedte hunde. Og selvfølgelig også en
fordobling af de præmiekort vi har modtaget til donation til nødhjælpsfonden
Udstillingskomiteen for ESCH 2015
Der blev fra starten af året, og til udstillingen var slut arbejdet utrolígt hårdt. Men som alle ved så
resulterede det også i den flotteste udstilling Myndeklubben nogensinde har arrangeret
Så endnu en gang stor tak til komiteen og alle der har bidraget til at skabe denne fantastiske
udstilling. En stor tak til Martin for de smukke fotos der har prydet vores kalender gennem året og
de flotte billeder fra selve udstillingen.
Tak
Tak til alle racerepræsentanterne for jeres arbejde, tak til Facebook gruppen, og tak til alle der har
repræsenteret Myndeklubben i 2015, i både ind & udland, Og på falderebet skal der lyde en ekstra
tak, til alle dem der ikke er nævnt, nemlig dem der hjælper på vores udstillinger og LC stævner,
gåture ect. jer der gør det for JERES klub
Sponsorer
En stor tak alle vores sponsorer og samarbejdspartnere i 2015, og som sædvanlig en særlig stor tak
til vore hovedsponsorer.
Royal Canin som giver foder til alle vores udstillinger og LC konkurrencer, og køber reklamer på
vores trailere
OK Benzin , der med hårde kontanter til klubben er en medvirkende faktor til at vi kan drive vores
klub. Husk at oprette kort til OK og når du fylder tanken op – så tanker du også op til
Myndeklubben
Vi ser frem til et rigtig godt samarbejde med alle vore sponsorer i 2016.

På bestyrelsens vegne
Lars Johansen
Formand Myndeklubben

