Bestyrelsens Beretning - Myndeklubben 2019
Registreringer
Der er af Myndeklubbens racer i 2018 registreret 228 hunde (5 mere end sidste år)
2 Afghansk Mynde begge importeret
7 Borzoi alle importeret
3 Galgo Espanol alle importeret
25 Greyhound heraf 7 importer
14 Hjortehund heraf 2 importer
30 Irsk Ulvehund heraf 7 importer
23 Italiensk Mynde heraf 1 importer
7 Podengo Portugues, ruhåret dværg heraf 1 import
8 Saluki alle import
114 Whippet heraf 18 importer
Medlemmer.
Ved udgangen af 2019 var vi i alt 519 medlemmer.
Udstillinger;
Vi havde faktisk 9 udstillinger i 2019, hvor det ene var et skue �
Vi starter med skuet i Køge i januar hvor Ásta María Gudbergsdóttir, Island dømte 60 hunde, det var dejligt
at se så mange nye udstillere prøve kræfter med ”udstillingens” svære kunst.
Vi bliver på Sjælland for i marts afholdes den traditionsrige forårsudstilling, hvor vi havde hele 3 dommere i
gang, Russel Sykes, England, Magnus Hagstedt, Sverige & Carina Ekwall, Sverige. Der var 185 hunde fordelt
på 3 ringe
I april tog vi en smut til Jylland, nærmere bestemt Århus. Vi havde Wendy Slatyer, Australien, og Rudi
Brandt, Danmark til at dømme 169 hunde
Vi bliver på fastlandet og tager til Vejen i maj, hvor vi afholder vores dejlige dobbeltudstilling.
Dag 1. Vlatislav Vojtek & Iveta Vojtekova, Slovakiet dømte 137 hunde, om aftenen havde vi vores
udstillermiddag. Dag 2, Vlatislav Vojtek & Iveta Vojtekova byttede racer og dømte 106 hunde
Så kom sommeren og i juli tog vi til Nørresundby hvor Bart Scheerens, Belgien & Knut Fr. Blütecher, Norge
dømte 164 hunde, hvoraf mange også skulle deltage i Lure coursing konkurrencen om søndagen.
September, tilbage til Sjælland, hvor der var Store Hestedag, her var 247 hunde tilmeldt, vi blev dog ramt af
den ”norske” hundesyge, og en del udstillere kom ikke. Vi havde Jocelyne Gagne, Canada, Mikael Nilsson,
Sverige & Elizabeth Gonzalez, Gibraltar til at dømme de fremmødte hunde.

I oktober var vi i Aars hvor Outi Piisi-Putta, Finland & Henrik Härling, Sverige dømte 126 hunde, vi var dog
ikke helt tilfredse med den plads der var til vores hunde.
Og året slutter med vores store juleudstilling i Køge, hvor Simon Tien Hansen, Norge, Audrie Benoit,
Belgien & Eddie Patterson, Irland dømte 247 hunde.
Vi har i 2019 haft det bedste år nogen sinde, når man ser på hvor mange udstillede hunde der har været på
vores udstillinger. I alt 1381 hunde har været vist på vores udstillinger i 2019.
Lure Coursing
Efter vores EM i 2018 var vi alle lidt trætte. Men vi var klar i maj med vores internationale LC-konkurrence
som blev afviklet over 2 dage. Vi havde Christiaan Dirksen, Sverige og Ole Rosschou, Danmark til at dømme
de 134 hunde. Og i juli var vi i Nørresundby til en national konkurrence som lå i forbindelse med vores
udstilling. Her dømte Jan Scotland, Tyskland og Lars Johansen, Danmark 95 hunde. Og i september til Store
Hestedag havde vi Jocelyne Gagne, Canada og Annette Nyholm, Danmark til at dømme 80 fremmødte
hunde – her var i alt tilmeldt 116 hunde, men desværre manglede vi alle de norske hunde i konkurrencen.
Og der er blevet afholdt rigtig mange træninger i år, vi startede i marts, og årets sidste træning var 15.
december på Fyn, hvor der blev der serveret gløgg og æbleskiver �. Vi nåede at lave 22 træninger i 2019.
Aktiviteter
2019 var et aktivt år for både medlemmer og hunde, vi havde i år hele 6 nytårsgåture, hvor rigtig mange af
vores medlemmer deltog, og vi fik lige en ekstra gåtur i Store Bøgeskov i Ringsted d. 19 januar. Trimmedag
for ulvehunde i januar, En gennemgang af de nye vaccinations anbefalinger/ titertest i februar. Vi afholdt
kursus i nosework i marts, og selvfølgelig generalforsamling 6 april på Fyn.
Så blev det påske, hvilket klubben fejrede med påskegåture på Fyn, Sønderjylland, Midtjylland, Nordjylland,
Sydsjælland, Nordsjælland. Ringtræning på Sjælland i april & maj, juni. Nosework kursus i Jylland i maj.
Tivoli Friheden i juni, mere ringtræning i August.
Vi deltog i ”Hund i Fokus” i vejen i september, og der var også ringtræning i september 😊😊 En Myndegåtur i
oktober på Sjælland, Hjortehundedag i Oktober, og Myndegåtur i November i Fredericia. Vi havde julehygge
i november på Sjælland, Fyn, og Jylland.
Myndenyt
Jeg glæder mig stadigvæk hver gang Myndenyt udkommer, og det ligger selvfølgelig på sofa bordet, tænk
hvis jeg fik gæster og de ikke så det, jeg er stolt af at være medlem af en klub, der kan lave et så flot blad.
Skriv og send fotos så vi kan bibeholde et flot og aktuelt blad.
Hjemmeside og Facebook
En vigtig del af klubbens ansigt udad til, så derfor er det dejligt at finde vores digitale medier opdateret
stort set dagligt, en ekstra tak til de medlemmer der står for det.

Tak
En speciel tak til alle jer der deltog på vores udstillinger i år, og gjorde det til vores største udstillingsår
nogensinde. Tak til alle jer der har hjulpet, både i frontlinjen og kulissen, dette gælder alt lige fra
ringtræning, gåture, trimmedag, foredrag, og alt det jeg ikke lige har nævnt her �

Sponsorer
Vi takker alle vores sponsorer og samarbejdspartnere, som har hjulpet os til at komme stærkere ud af 2019,
En særlig tak til vores hovedsponsor - Agria for gaver og rabat til vores medlemmer.
Tak for samarbejdet med OK, og dermed tak til alle jer der tanker hos OK, og køber el samt mobil ved OK, så
OK belønner klubben med kontanter (i 2019 blev det til hele 4.972,20 kr). Tak til Royal Canin for foder til
udstillinger og LC-konkurrencer. Tak til Klausen Import for aftalen med sponsorpræmier og kuponrabat til
vores udstillinger. Og tak til ALLE der har sponsoreret klubben på en hvilken som helst måde.
Vi håber på et godt samarbejde med alle vores sponsorer i 2020
På bestyrelsen vegne
Lars Johansen
Formand Myndeklubben

