Bestyrelsens Beretning - Myndeklubben 2016
Medlemmer
Vi har igen haft en fin tilgang af nye medlemmer. Vi var pr 1 januar 2016, 492 medlemmer
(svarende til 23 medlemmer mere end året før)
Ved sidste generalforsamling blev det besluttet at medlemskab er løbende, så medlemskab løber et år
fra indmeldelse. Det bevirker, at man som nyt medlem får glæde af en hel sæson i Myndeklubben
inden man skal tage stilling til om man vil fortsætte sit medlemskab. Håbet er at det fremadrettet er
med til at fortsat øge medlemstilgangen.
2011: 330 Medlemmer
2012: 360 Medlemmer
2013: 360 + 124 IUK Medlemmer
2014: 434 Medlemmer
2015: 469 Medlemmer
Registreringer i 2016
Der er af Myndeklubbens racer registreret
3 Afghansk Mynde alle importer
1 Azawakh import
6 Borzoi alle importer
1 Etnahund import
6 Greyhound heraf 1 import
2 hjortehund heraf 2 importer
13 Irsk Ulvehund heraf 7 importer
17 Italiensk Mynde heraf 2 importer
1 Podengo Portugues, ruhåret dværg import
1 Podengo Portugues, ruhåret mellem import
3 Saluki importer
115 Whippet heraf 23 importer
169 årlige registreringer .Det samlede årlige registreringstal viser et tydeligt billede på hvor få
opdrættere der er af mynder i Danmark. Racer som Irsk ulvehund, Italiensk Mynde og Whippet er
racer med flest opdrættere.
Udstillinger
Som noget nyt indførte vi 3 udstillingsfrister, så tilmeldinger kan ske i 2 uger ekstra ud over den
almindelige tilmeldingsfrist. Det har udstillerne gjort brug af for ca. 100 tilmeldte hunde.
I 2016 har vi gennemført 7 udstillinger.
I marts var i Skælskør hvor Carina Ekwall & Svante Frisk, begge fra Sverige dømte 133 hunde. Det
var lidt færre end sidste år. Det var lidt heldigt da hallen var blevet for lille til os
I maj var vi i Hasmark hvor Willem Buitenkamp, Holland og Angelika Kammerscheid-Lammers,
Tyskland dømte 135 +138 hunde tilsammen over weekenden
I juli var vi i Nørresundby, hvor Alés Novak, Slovenien & Karin Hedberg, Sverige dømte 153
hunde, så der blev også sat tilmeldingsrekord igen i år.

I september var vi igen på store heste dag i Roskilde hvor Catarina Molinari, Portugal & Tony
Moran, Irland dømte 181 hunde
I oktober i Års var det Leif Lehmann Jørgensen, Danmark, der dømte 80 hunde.
Vi sluttede af med årets juleudstilling i Nyborg. Atter var der deltager rekord, 217 hunde, som blev
bedømt af Regina Tromp-Pruijn, Holland, Frank Kane, England & Gunnar Nymann, Danmark.
Lure coursing
Som optakt til EM i 2018 afholdt vi i år 3 konkurrencer, 2 nationale + 1 international.
14-15. Maj 2015 i Nørresundby. En international LC konkurrence der forløb som den skulle, en
rigtig god prøve for os. Der var ialt 120 hunde tilmeldt (et perfekt antal for vores første internationale
konkurrence) Dommer: Geir Hammer, Norge og Han Brom, Holland
10. Juli 2016 i Nordjylland (Lindholm) Super sted. . Der deltog ialt 98 hunde.
Dommer: Thomas Klokkerhaug, NO/ Jonny Hedberg, SE
4. september 2016 Roskilde store hestedag. Marie Jarl, Sverige & Paul Brackx, Belgien dømte 95
hunde, Vi stod under vand!, alligevel fik vi afviklet konkurrencen i god stil
Europamesterskab i Lure Coursing blev afholdt i Slovakiet. Der deltog 879 hunde i alt, ud af dem
var der 4 danske hunde tilmeldt. Ingen topplaceringer i år. Tak til Karin Jansz for at arrangere turen.
Træningen er i 2016 foregået regelmæssigt. Der har været trænings tilbud 1-2 gange pr måned i
løbsperioden, dette gælder både Sjælland & Jylland, samt en enkelt gang på fyn.
Aktiviteter
2016 har været et meget aktivt år for vores medlemmer (hvis man har deltaget i det hele).
Januar
Vi startede året med vores traditionelle Nytårsgåture over hele landet (Sjælland/Fyn, Nord- og
Sønderjylland).
Whippet foredrag ved Rudi Brandt (Sjælland) om hvad en god whippet er.
Og i samarbejde med Pudelklubben & Jannie Jensen, blev vi klogere på normal hundeadfærd, vs.
problemadfærd samt omdirigering af adfærd. Så var januar også slut
Februar
Startede stærkt ud med foredrag/Kursus med human- og hundefysioterapeut Line Lukowski-Larsen
(opvarmning / nedkøling / massage).
Handlerdag med Mikael Nilsson (Sjælland) i samarbejde med Pudelklubben (Kreds 1).
Vi havde også svømme dag i Jylland (kun hunden) hos JOY4DOGS.
Og Rudi Brandt sluttede februar af med sit foredrag i Jylland, så jyderne også kender en god
whippet.

Marts
Myndeklubben afholdt påskegåture over hele landet.
April
Startede med den årlige generalforsamling på Fyn, skarpt forfulgt af agility træning for mynder hos
Sannes hundecenter i Hedensted.
Maj
I maj havde vi ”en aften i tændernes tegn” som blev afholdt simultant på Sjælland & Jylland
Juni
I juni deltog vi i ”Hundens Dag” i Tivoli-Friheden sammen med DKK
Og vi fejrede hundens dag med LC opvisning på Sjælland & Jylland, samt åbent hus hos
JOY4DOGS i Frederikshavn (med svømning, rally, LC, massage mm.)
Juli
I juli afholdt Jeanette Clausen (racerepræsentant for hjortehund) hjortehundetræf på Sjælland
August
August stod i hyggens tegn, med naturvandring, grillaften, overnatning, og LC træning på Møn
Og i samarbejde med Pudelklubben (Kreds 1) havde vi hvalpemotivation/basistræning, og senere
ringtræning for øvede og uøvede.
September
Her startede vi med noget nyt. Nosework for mynder på Sjælland. (Kommer også til Jylland senere)
Ringtræning for Saluki i Nord Sjælland.
Vi deltog ved ”Hundens Dag” i Tivoli i København sammen med DKK samt ”Dog A Thon 2016”
Oktober
I oktober blev der afholdt Mynde dag med ringtræning (tips og tricks til udstilling) hos JOY4DOGS i
Jylland.
Og måneden sluttede i samarbejde med Pudelklubben af med et foredrag om hundens ernæring ved
fagveterinærsygeplejerske Jannie Jensen.
Vi har en meget aktiv klub, og der sker så meget, så jeg håber ikke jeg har glemt noget . Tusind tak
til alle der yder en indsats med aktiviteterne og støtter op om arrangementerne. Jo større udbud , jo
større grund til at blive medlem.
Myndenyt
Jeg glæder mig hver gang bladet kommer. Kvaliteten er i top, og indholdet interessant, og hvis der
mangler noget så er det fordi du ikke har sendt det ind  En stor tak til Sanne for det flotte arbejde.
Og som sædvane så håber jeg at I alle vil hjælpe til med at gøre kommende numre af Myndenyt
spændende og indholdsrigt. Det kan vi kun med jeres historier.

Hjælp vores blad med at være godt og vedkommende fremover ved at indsende DIN gode historie og
DINE dejlige billeder!
www.myndeklubben.dk – Myndeklubbens hjemmeside
En hjemmeside der er til at bruge, og sindssyg flot. Fyldt med aktuel og nyttig information!
Tak til vores webmaster for næsten daglige opdateringer af hjemmesiden.
Myndeklubben på facebook
Vores facebook side er konstant opdateret med de seneste informationer, resultater og opslag om
begivenheder i klubben. Siden har nu 1285 følgere, så der er rigtig mange der følger med i hvad der
sker i klubben. Stor tak til facebook gruppen for jeres indsats.
Bidrag til nødhjælpsfonden
Myndeklubben har i 2016 støttet nødhjælpsfonden ved Dansk Kennel Klub med 2800,- kr, som er en
fordobling af værdien af de rosetter udstillere har doneret til klubben.
Tak
Tak til alle racerepræsentanter for jeres arbejde, og tak til alle der har repræsenteret Myndeklubben i
2016, både her hjemme og i det store udland. Og en ekstra tak, til alle dem der ikke er nævnt, jer der
giver en hjælpende hånd på vores udstillinger og LC stævner, gåture, træninger, osv.
Sponsorer
En stor tak til alle vores sponsorer og samarbejdspartnere i 2016.
En særlig stor tak til vores 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 2017.

På bestyrelsens vegne
Lars Johansen
Formand myndeklubben

