
Bestyrelsens Beretning Myndeklubben 2011 
 
 
Medlemmer 

Klubben har i år hverken tabt eller vundet medlemmer, vi ligger stabilt på ca. 330 medlemmer. 
Vi håber selvfølgelig på at blive flere, men forventer ikke de store udsving i nærmeste fremtid 
 
Registreringer 
Af Myndeklubbens racer er der i 2011 registreret følgende nye hunde 
Afghansk Mynde 7 + 1 import1 
Azawakh 1 import 
Borzoi 1 import 
Galgo Espanol 1 import 
Greyhound 9 + 2 importer 
Italiensk Mynde 7 + 2 importer 
Pharaoh Hound 4 importer 
Podengo Portogues, Korthåret Dværg 3 importer 
Podengo Portugues, Ruhåret Dværg 2 importer 
Saluki 6 + 6 importer 
Skotsk Hjortehund 3 importer 
Whippet 51 + 7 importer 
 
Udstillinger 

Også i 2011 har vi nået 7 udstillinger. Vi startede året i Køge hvor vi havde Saija Juutilainen fra 
Finland til at bedømme vores 84 tilmeldte hunde. Så tog vi i maj til Otterup på fyn hvor vi afholdt 
Myndeklubbens dobbeltudstilling med vores flotte jubilæumsudstilling om lørdagen, der blev fejret 
med et væld af flotte præmier og ikke mindst med titelvindere (Jubilæumsvinder) for alle de hunde 
med CK der vandt deres klasser i veteran og juniorer samt BIR og BIM. De 187 hunde (102 lørdag og 
85 søndag) blev over weekenden bedømt af det farverige par Zola Rawson fra England og Robert 
Blümel fra Østrig. Jubilæumsdagen blev endvidere fejret med middag lørdag aften for mere end 60 
tilmeldte deltagere. 
 
 I juli drog vi til Nørresundby, hvor vi havde den fornøjelse, at lade Marie-Christine Delabelle fra 
Belgien bedømme vores 66 tilmeldte hunde. Tesics György fra Ungarn havde lagt vejen forbi 
Gilleleje i August, hvor han bedømte 93 hunde i øsende regnvejr. og så tog vi et smut til Jylland igen 
til Års, hvor Zorica Salijevic fra Sverige bedømte de 59 smukke hunde.  Udstillingsåret sluttede på 
Fyn i Nyborg med vores juleudstilling, hvor Per Lundstrom fra Sverige en smuk novemberdag 
bedømte 101 hunde og en række medlemmer overraskede med et fint Lucia-optog med deres hunde. 
 
Vi har i årets løb ialt haft 590 tilmeldinger til vores udstillinger som for første gang i mange år har 
omfattet alle mynderacerne, da vores samarbejde med Irsk Ulvehunde Klub har været gældende for 
samtlige udstillinger. Fremmødet på vores udstillinger har været stigende gennem de sidste 2 år og 
viser at interessen for vores racer er i top. 
 
Coursing 

Også i år kunne vi afholde 2 konkurrencer, i Nørresundby i juli dømte Dominique Delabelle, Belgien 
& Agneta Doverholt, Sverige. Området & faciliteterne er perfekte, vi havde dog lidt tekniske 
problemer, men alt blev løst, og det blev en god dag. 
August var en våd måned, hvilket vi mærkede i Gilleleje, hvor Tesics György, Ungarn & Ingrid 
Ydreborg, Sverige skulle bedømme 96 hunde, banen stod under vand, hvilket gjorde at den måtte 
lægges om flere gange. Det blev derfor også kun til 1 gennemløb pr. hund, hvilket ejerne og de våde 



hunde nok var glade for. Præmieoverrækelsen kunne dog foregå i solskin. Formandens 4x4 kom på 
overarbejde da deltagerne skulle forlade pladsen, 11 biler & campingvogne måtte trækkes fri af 
mudderet. 
 
EM blev afholdt i Holland, hvor Danmark med landsholdet fra Myndeklubben placerede sig flot med 
en 2. & 6. plads. Tak til Karin Jansz for at arrangere turen.  
 
Træningen har i 2011 nået uanede højder, der har kunnet trænes mindst 1 gang pr. måned enten på 
Sjælland eller i Jylland. 
 
Aktiviter 
Posten skal ud, både i sol, regn, blæst og sne. Det skal vores mynder også, og det er de kommet 
Aldrig har vi haft så mange gåture, vi har været i Zoo, besøgt slotte, været i skoven, og gået rundt om 
søér. Vi har sågar været ude og svømme. Dejligt at så mange støtter op om det og vil være med til at 
arrangere det, TAK fordi I gør en forskel (og tak til Kagebagerne) 
 
Myndenyt 
Vi har stadigvæk et flot klubblad, måske rammer vi ikke altid den forventede udgivelsesdato, men det 
arbejder bestyrelsen hårdt på at forbedre, tak til Lotte & Jan for det store arbejde. Hvis du vil hjælpe 
din klub med at gøre bladet bedre, så skriv en artikel, vi modtager alt med glæde. 
 
www.myndeklubben.dk 
Vi har en hjemmeside der bruges flittigt, og det er vi glade for. I år vil vi prøve at ændre teknikken 
bag hjemmesiden, som bruger vil man ikke opleve de helt store forandringer, men for dem der skal 
opdatere den skulle det gerne blive lettere. En stor tak til Simona Davidsen for vedligeholdelse af 
hjemmesiden gennem flere år. 
 
Tak 
Det kan blive en lang liste, tak til Kirsten Lind for din tid i bestyrelsen, tak til Nina Christensen for dit 
store arbejde med at skaffe sponsorer, tak til racerepræsentanterne Karin Jansz, Peer Lervad, Kirsten 
Kristensen, Lotte & Peter Bjørnsen, Lise-Lotte Knudsen, Karin Schlichter, Bente Frøling, Jeanette 
Clausen og Brian Ankerstjerne Hansen for jeres arbejde med racespecifikke opgaver. Tak til Lise-
Lotte Knudsen for dit utrættelige arbejde med at lave vores sjove kataloger og ikke mindst tak til 
Facebook-gruppen (Christina Friis Madsen, Nina Christensen & Brian Ankerstjerne) et rigtig godt 
initiativ som vi nok skal få stor glæde af.  Tak til alle jer der giver en hjælpende hånd på vores 
udstillinger/træninger & aktiviteter/gåture, uden jer gik den ikke!  
 
Vi vil endvidere sige tak til alle vores sponsorer og samarbejdspartnere for et godt samarbejde i 2011. 
 
Æresmedlem 
Kirsten Kristensen blev på vores Jubilæumsudstilling i Hasmark udnævnt til æresmedlem i 
Myndeklubben. En stor tak til Kirsten for det store arbejde du har ydet Myndeklubben gennem en 
menneskealder, og vi håber du bliver ved med at give en hånd med!  
 
Myndeklubbens 40-års jubilæum er slut, det har været et fantastisk år med en flot markering af vores 
jubilæum. 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Lars Johansen 
Formand myndeklubben 


