Bestyrelsens Beretning - Myndeklubben 2017
Medlemmer
Vi er status quo i forhold til forrige år. Det blev ikke i 2017 vi rundede det magiske antal på 500
medlemmer, men i bestyrelsen er vi glade for at kunne fastholde og ikke tabe medlemmer som så
mange foreninger.
2011: 330 Medlemmer
2012: 360 Medlemmer
2013: 360 + 124 IUK Medlemmer
2014: 434 Medlemmer
2015: 469 Medlemmer
2016: 492 Medlemmer
2017: 493 Medlemmer
Registreringer
Der er af Myndeklubben racer registreret 202 hunde fordelt som følger:
11 Afghansk Mynde heraf 2 importer
8 Borzoi heraf 3 importer
9 Galgo Espanol
14 Greyhound heraf 4 importer
9 Hjortehund heraf 1 importer
34 Irsk Ulvehund heraf 6 importer
21 Italiensk Mynde heraf 2 importer
2 Podengo Portugues, ruhåret dværg import
5 Saluki import
89 Whippet heraf 17 importer
Udstillinger
I 2017 har vi gennemført 7 udstillinger.
Forårsudstilling i marts blev afholdt i Køge hvor Tomasz Kuszyk, Polen, Birgit Piesik, Tyskland &
Louisa Casey, Irland dømte 154 hunde. Og det igen en ny rekord for antal tilmeldte hunde på Køge
udstillingen.
I maj var vi i Vejen (Dobbelt udstilling) hvor Kresten & Birte Scheel, DK dømte 238 hunde over
weekenden. Det var første gang vi afholdt udstillingen i Vejen og rammerne var perfekte, med god
plads og overnatningsmuligheder for udstillerne.
I juli var vi i Nørresundby, hvor Csilla Juhász, Ungarn & Harto Stockmari, Finland dømte 180
hunde, igen en super tilmelding, Vi havde i øvrigt en rigtig dejlig udstillermiddag om aftenen.
I september var vi til Store Hestedag i Roskilde hvor dommere: Ian Rasmussen, Australien, Julia
Meakin, England & Andre van de Broek, Holland dømte 211 hunde, det er 30 hunde mere end
forrige år. Og det regnede ikke 😊😊. Den australske dommer delte vi med flere andre klubber.
I oktober i Års var det Lotta Brun, Norge, der dømte 108 hunde.

Årets sidste udstilling, juleudstilling i Køge, hvor vi også uddeler Årets Racevindertitler. Til denne
udstilling måtte vi ud i 188 bedømmelser, Dommere: Pamela Marston-Pollock, England, Mikael
Nilsson, Sverige, Roberto Posa, Schweiz & Aleksandar Petrovic, Serbien klarede det til ug.
I alt havde vi i 2017, 1079 bedømte hunde til vores udstilling.
Lure coursing
I 2017 afholdte vi 3 stævner, hvoraf det ene var en international LC konkurrence.
20-21 Maj i Nørresundby afholdte vi vores Internationale konkurrence (intet max på antal hunde)
Til at dømme denne havde vi følgende dommere, Mika Nyman, FIN, Willem Vermaut, BE & Lars
Johansen, DK. Der var kun 89 hunde tilmeldt pga. af sammenfald med LC konkurrencer i Sverige
& Tyskland. Men begge dage forløb uden de store problemer, og vi kom for en gangs skyld hjem i
god tid.
9. juli 2017 i Nordjylland (Lindholm) 106 hunde var tilmeldt, og til at dømme havde vi ”the grand
old man” Per Nordal fra Sverige samt Beritt Dyka fra Tyskland. Vi havde en god lang dag uden
problemer.
3 september 2017 i Roskilde deltog 103 hunde, og til at dømme dem havde vi Thomas
Klokkerhaug, Norge og vores egen Karin Koch, DK. En god dag hvor alt virkede, og stemningen
var i top.
Europamesterskab i Lure Coursing blev afholdt i Schweiz. Der deltog 857 hunde. Fra Danmark
stillede vi op med et landshold på 5 hunde. Desværre ingen topplaceringer for de danske hunde i
Schweiz, men det var en god oplevelse for deltagerne og deres hunde
Træningen har også i 2017 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.
Aktiviteter
I 2017 har vi gennemført en lang række aktiviteter i Myndeklubben med mange deltagere.
 Januar
 Vi startede året som altid med Nytårsgåture, vi var ude og gå både i Nord- og Sønderjylland,
samt på Sjælland. Der var god opbakning alle steder.
 Der var også ”bliv klogere på tænder” foredrag.
 Februar
 Vi afholdt LC informationsmøde på Sjælland
 Marts
 Vi havde Handlerdag med Mikael Nilsson både i Jylland og på Sjælland
 April
 Myndeklubbens generalforsamling i Jylland
 Påsketure i april, Jylland x 2, og 1 x Sjælland, samt en ”gå påske ” tur på Sjælland
 Vi afholdt Ring- og Motivationstræning i samarbejde med Pudelklubben
 Og i slutningen af april blev det også til LC informationsmøde i Jylland.

 Juni
 Her blev det til gåture ved Vallø Slot og Frederikshåb Plantage
 I juni deltog vi i ”Hundens Dag” i Tivoli-Friheden sammen med DKK
 August
 Hjortehundetræf blev afholdt hos Jeanette Clausen
 Ringtræning ved Birgitte Bavnehøj blev det også til
 Møn weekend i August, lang gåtur, grill om aftenen, og LC træning næste dag, tak Bille og
Freddy
 September
 I september deltog vi til ”Hundens Dag” i Tivoli i København sammen med DKK
 Og der var foredrag om matador avl i samarbejde med Dansk Kooiker Club
 Nosework for mynder på Sjælland
 Trimmedag for Irske Ulvehunde med gåtur hos Sanne Larsen i Jylland
 Oktober
 Mentalbeskrivelse for Irsk Ulvehund og Whippet på Sjælland og i Jylland
 November
 ”Whippet Cafe” med Pam Marston-Pollock
 April-November
 Showtræning og myndehygge i Nordsjælland
Myndenyt
Jeg glæder mig hver gang bladet kommer, og det selvom jeg allerede har læst korrektur og set det
elektronisk, Der er ikke noget som at åbne et nyt trykt blad, flotte farver, god opsætning, kvaliteten
er bare i top. Der er ikke mange klubber med vores medlemsantal der kan præstere så flot et blad,
en stor tak til redaktør Sanne.
Men HUSK i kan ALLE hjælpe klubben med at gøre bladet flottere og mere interessant!
Det kræver bare at du indsender DIN gode historie og DINE dejlige billeder!
www.myndeklubben.dk
Myndeklubbens hjemmeside er altid aktuel, informativ, og opdateret. Hvad mere kan jeg sige, andet
en stor tak til vores webmaster for vedligeholdelse og opdatering af hjemmesiden næsten dagligt
gennem hele året.
”Myndeklubben Danish Sighthound Club” på Facebook
Facebooksiden er hele tiden opdateret med aktuelle begivenheder og resultater samt masser af
billeder. Stor tak til vores administratorer for det flotte arbejde gennem hele året.
Brugerundersøgelse
I april 2017 iværksatte vi en brugerundersøgelse med det formål at få medlemmernes input og
vurdering af Myndeklubbens aktiviteter og tilbud. Vi har fået rigtig mange tilbagemeldinger, som vi
anvender i det fremadrettede arbejde i klubben.

Tak
Tak til racerepræsentanterne for jeres arbejde og input, og tak til LC udvalget for deres kæmpe
arbejde her op til 2018. Tak til alle der har repræsenteret Myndeklubben i 2017, i både ind &
udland, og ikke at forglemme tak til alle dem der ikke er nævnt, der er jer der hjælper på vores
udstillinger og LC stævner, gåture, foredrag og alt det andet 
Og en ekstra tak fra mig til de ”andre” i bestyrelsen, uden jeres arbejde ville det ikke være så sjovt
at være formand for denne klub
Sponsorer
Tak til alle vores sponsorer og samarbejdspartnere i 2017, 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.
Vi ser frem til et rigtig godt samarbejde med alle vore sponsorer i 2018.

På bestyrelsens vegne
Lars Johansen
Formand Myndeklubben

