Bestyrelsens Beretning - Myndeklubben 2020
Året 2020
2020 var et mærkeligt og ukarakteristisk år for Myndeklubben - et år hvor covid-19 i den grad fik
sat dagsordenen.
De første 2 måneder af 2020 forløb efter planen vi i bestyrelsen havde lagt for aktiviteter. Vi havde
Myndeskue i Gørlev i januar, i februar det spændende opdrætterseminar med mere end 30
deltagere, og sidst på måneden handlerkursus med Mikael Nilsson i Lille Skensved samt
informationsmøder om lurecoursing både på sjælland og i jylland - og så kom det store lockdown
af landet.
Vi måtte aflyse en stribe aktiviteter i foråret og forsommeren (kursus i nosework, ringtræning,
udstillinger, LC-konkurrencer og -træninger mm). Aflysning og/eller flytning af dommere,
flybilletter, haller, steder, hoteller samt alle mulige andre former for aftaler har fyldt rigtig meget
gennem ikke bare forår og forsommeren, men hele 2020.
Bestyrelsen startede nogle aktiviteter op i en form, der var tilpasset corona retningslinjerne, og
med den indstilling er det heldigvis lykkedes at gennemføre ganske mange aktiviteter i 2020.
Vi arrangerede små ”private” gåture med max 10 deltagere og vi fik gennemført rigtig mange LC
træninger (22 stk), hvor vi har haft flere modeller, bl.a. hvor deltagerne mødte op efter et skema,
og derefter kørte hjem igen med det samme, opdeling i mindre hold og også hvor træningerne
blev større – alle dog med fravær af det store fælles kaffebord. LC-træningerne har vist sig, at
kunne tilpasses mange former - fra få personer på stedet af gangen til forskellige størrelse af
grupper og til de velkendte fælles træninger for mange deltagere.
Vi aflyste vores planlagte Internationale LC-konkurrence i maj, men da forsamlingsforbuddet
gjorde det muligt, valgte vi at gennemføre vores nationale LC–konkurrence i juli i Nørresundby
med 52 tilmeldte mynder, hvor vi samtidig introducerede Dansk Mester 2020. Konkurrencen blev
bedømt af Karin Koch og Annette Nyholm, Ole Rosschau samt Lars Johansen.
Fra medio juni blev forsamlingsloftet hævet til 50 personer udendørs, og ved at være kreative med
at opdele en enkelt udstilling i 2-4 udstillinger, kunne vi endelig komme i gang igen. Vi fik fat i et
nyt område på Fyn (Nyborg idrætspark) i stedet for den aflyste nationale og tilhørende Myndeklub
udstilling, og heldigvis takkede både Vibeke Ellesøe samt Charlotte Højer ja til at dømme vores
mynder.
Her startede for alvor den helt store planlægning og specielle gennemførelse af en udstilling med
alt fra opdeling, særlige instrukser og værnemidler til afspærring og kontrol med dedikerede
corona-vagter samt desværre - ingen adgang for publikum. I Nyborg deltog i alt 147 mynder på
udstillingen.
Vi valgte ligeledes at gennemføre ”Store Mynde weekend” i Roskilde med alle de corona
restriktioner, der betød opdeling og styring af alt fra områder og toiletter samt underafdelinger på
udstillingen (i stedet for den aflyste Store Hestedag), hvor vi havde udstilling lørdag med 189
mynder, der blev bedømt af Andrej Kerpan fra Slovenien, Mikael Nilsson fra Sverige samt Birthe
Scheel fra Danmark, der velvilligt trådte til på afbud fra Outi Piisi-Putta fra Finland. Søndag

gennemførte vi national LC-konkurrence med 80 deltagende mynder, der blev bedømt af Andrej
Kerpan, Slovenien samt Karin Koch, DK.
Vi valgte endvidere at afholde endnu en coronatilpasset udendørs udstilling i Aarhus den 17.
oktober, hvor Gunnar Nymann og Charlotte Højer dømte 147 mynder. Udstillingen blev afholdt i et
køligt men utroligt fint efterårsvejr med høj sol og blå himmel.
Bestyrelsen har hele tiden forsøgt at tilpasse Myndeklubbens aktiviteter til de enhver tid
gældende Covid-19 regler, som det har kunnet læses i opdateringerne på FB og web.
Men der er også noget der er som det plejer 😊
Registreringer i 2020
antal
Race
hvalpe
Import/overførsler i alt
Afghansk mynde
0
2
2
Azawakh
0
0
0
Borzoi
0
4
4
Chart polski
0
0
0
Cirneco dell’etna
0
0
0
Galgo Espanol
9
2
11
Greyhound
9
0
9
Hjortehund
0
2
2
Irsk ulvehund
28
3
31
Italiensk mynde
16
0
16
Magyar Agar
0
1
1
Pharaoh Hound,
0
0
0
Podenco Ibicenco,
0
2
2
Podengo Port.
8
1
9
Saluki
4
3
7
Sloughi
0
2
2
Whippet
119
7 126
Total
222
Som det kan ses ovenfor er der i alt nyregistreret 222 mynder i DKK i 2020, til sammenligning var
det i 2019 i alt 228 mynder og det var også 228 mynder i 2018.
Medlemmer
Ved udgangen af 2020 var vi i alt 561 medlemmer, hvilket er en særdeles opmuntrende stigning på
42 flere medlemmer end i 2019.
Myndenyt
Tak til alle jer der sender materiale ind, tak til redaktøren for det kæmpe arbejde der er hver gang
bladet skal udkomme, og alle dem der hjælper. Husk det er meget vigtigt, at du som medlem af

Myndeklubben sender de artikler og billeder ind til Myndenyt, som er vigtige for dig, så vi
stadigvæk kan udgive et spændende og varieret blad.
Hjemmeside og Facebook
Tak til jer der bruger rigtig meget tid på daglige opdateringer af vores digitale medier, hvor det
især i disse corona-tider vrimler med opdateringer som ændrer sig dag for dag- og hvor behovet
for hurtigt at kunne informere om ændringer er steget støt.
Sponsorer
Vi vil rette en meget stor tak til vores hovedsponsorer Agria Dyreforsikring og Klausen Import for
jeres støtte gennem hele 2020. Vi glæder os til at et rigtig godt samarbejde med jer i 2021.
En stor tak til OK samt øvrige sponsorer og samarbejdspartnere, som har hjulpet os i 2020.
Vi håber på et godt samarbejde med alle vores sponsorer i 2021.
På bestyrelsen vegne
Lars Johansen
Formand Myndeklubben

