Bestyrelsens Beretning - Myndeklubben 2014
Medlemmer
Vi har i 2014 tabt en del af de overførte medlemmer fra Irsk Ulvehunde Klub, hvilket vi i bestyrelsen
havde en forventning om ville ske. Vi har hvert eneste år et antal medlemmer der ikke ønsker at forny
deres medlemskab af Myndeklubben, men igen i 2014 har vi haft en tilgang af flere nye medlemmer.
Når vi korrigerer vores medlemstal fra 2013 med de udtrådte medlemmer fra det tidligere IUK kan vi
igen i 2014 glæde os over en medlemsfremgang til i alt 434.
Registreringer
Der er af Myndeklubbens racer registreret næsten dobbelt så mange hunde i 2014 i forhold til året før
og de fordeler sig således:
7 Afghansk Mynde alle importer
1 Azawakh import
6 Borzoi alle importer
15 Greyhound heraf 7 importer
26 Irsk Ulvehund heraf 5 importer
22 Italiensk Mynde heraf 3 importer
1 Pharaoh Hound import
1 Podengo Portugues, Ruhåret Dværg import
20 Saluki heraf 6 importer
79 Whippet heraf 21 importer
Udstillinger
I 2014 har vi gennemført 7 udstillinger.
I marts var vi i Skælskørhallen hvor Carol Mulcahy, Australien, Henrik Härling, Sverige &
Gunnar Nymann, Danmark dømte i alt 134 hunde hvilket er rekorden for denne udstilling.
I maj var vi i Hasmark på Fyn hvor Joy McFarlane, Sydafrika & Natasa Blanusa, Kroatien lørdag
dømte 105 hunde - og søndag dømte 108 hunde. Antallet af udstillede hunde blev igen i år større end
sidste års rekord. Lørdag aften havde vi igen en dejlig udstillermiddag med stor tilslutning af glade
udstillere.
I juli var vi i Nørresundby hvor Kim Vigsø Nielsen, Danmark & Caroline van Zanten-Boomgaard,
Holland dømte 89 hunde.
I september blev det så Roskilde, hvor Markku Mahönen. Finland & Christophe Coppel, Frankrig
dømte ialt 161 hunde.
I oktober i Års var det Barbara Ruth Smith, Sverige, der dømte 85 hunde.
Vi sluttede af med årets juleudstilling i Nyborg, hvor vi også uddelte årets Racevindertitler på denne
årets sidste udstilling. Til udstillingen var der 176 fremmødte hunde, som Ruth Wagner, Luxemburg
& Nina Neswabada, Østrig dømte. Dermed blev denne udstilling den største udstilling i mange år.
I 2014 havde vi ialt 858 fremmødte hunde til vores udstillinger, hvilket igen er betydeligt mere end de
sidste par år hvor antallet har ligget på godt 700 hunde. Det er meget glædeligt at tilslutningen til
vores udstillinger er så stor.
Lure coursing
Sædvanen tro har vi også afholdt 2 Lure-coursing stævner.
6. Juli 2014 i Nordjylland (Lindholm) Atter var vi på Danmarks bedste LC sted.
Alt forløb som det skulle, og vejret var med os. Der deltog 97 hunde, 20 mere end sidste år.

Dommer: Simon van Zanten, Holland, Johannes Büroh, Tyskland
7. september 2014 i Roskilde. Trods et enkelt uheld med ATVén og et voldsomt regnvejr sidst på
dagen så forløb dagen planmæssigt. Der var 96 hunde tilmeldt.
Dommer: Markku Mahönen, Finland og Charlotte Andersson, Sverige
I år var det Italien der var vært for EM i Lure coursing. Den store afstand var nok grunden til at det
danske landshold var mindre end de forrige år. Danmark stillede op med 3 hunde Der var 721 hunde
tilmeldt. Vi havde nogle dejlige dage med blandet vejr, sol, storm og tæt tåge. I år blev det desværre
ikke til nogen topplacering til de danske hunde
Tak til Karin Jansz for at arrangere turen.
Træningen har i 2014 forgået regelmæssigst. Der har været trænings tilbud 1-2 gange pr måned i
løbsperioden, dette gælder både Sjælland & Jylland
TV2 frihuset havde hidkaldt os den 6 marts, hvor vi fik lov til at vise vores sport for en større del at
Danmarks befolkning
En meget stor tak skal lyde til de frivillige der gang på gang stiller op og hjælper til med at
gennemføre vores mange træninger, konkurrencerne og PR-arrangementer for LC – kun med jeres
hjælp er vi i stand til at glæde rigtig mange af vores medlemmer og ikke mindst deres skønne mynder
i hele sommerhalvåret.
Aktiviteter
Nytårsgåtur hvor vi som noget nyt var både i Århus og på Fyn samt Dyrehaven på Sjælland, der var
dejlig stor opbakning alle steder.
I januar var der whippet gåtur for de friske om Bygholm Sø i Horsens
I januar afholdt vi foderforedrag på Sjælland sammen med Royal Canin.
I februar blev der afholdt trimmedag for Irske Ulvehunde
I marts afholdt vi foderforedrag i Jylland, hvor vi gæstede Royal Canin.
I april var vi på i påskegåtur i Bagsværd
I maj blev der afholdt forårsgåtur på det sydlige Lolland
I maj var vi også på gåtur i Fredensborg Slotspark
I juni var vi til Hundens Dag i Tivoli-Friheden sammen med DKK
I juli blev der afholdt myndeweekend ” Mynderne kommer til Thy” med maser af oplevelser
I august var der italienertræf med gåtur og myndeleg i Borup, Sjælland
I august havde vi ringtræningsdag og massagedag for mynder og deres ejere i Nørresundby
I august var der hjortehundetræf med hjernegymnastik og samvær i Herlufmagle
I september blev afholdt ulvehundetræf med trimning mv. i Aulum
I september var vi til Hundens Dag i Tivoli i København sammen med DKK

I november var der gåtur ved Vemmetofte Kloster
Jeg ved, at ikke alle aktiviteter /gåture har været annonceret gennem Myndeklubben, så selvom vi året
igennem har afholdt rigtig mange aktiviteter, og vi har været omkring i hele landet, er der heldigvis
mange flere gåture og træf til glæde for alle vores mynder og ejere. Mange tak til alle jer der haft lyst
til at stå for aktiviteterne og tusind tak til alle jer der deltager!
Myndenyt
Vi har et rigtig flot og aktuelt klubblad, tak til Sanne for det fine arbejde. Vores december nummer
var fyldt med godt stof og billeder, jeg håber at I vil hjælpe til med at gøre kommende numre af
Myndenyt lige så interessante med masser af dejlige historier og skønne billeder!
Hjælp vores blad med at være godt og vedkommende fremover ved at indsende DIN gode historie og
DINE dejlige billeder!
Hjemmesiden
Altid aktuel, let at finde rundt på, masser af nyttig info! Der er en stor tak til vores webmaster for
vedligeholdelse og opdatering af hjemmesiden næsten dagligt gennem hele året.
Bidrag til nødhjælpsfonden
Myndeklubben har i 2014 støttet nødhjælpsfonden ved Dansk Kennel Klub med 1050 kr, som er en
fordobling af de rosetter der er doneret til klubben på udstillinger og coursing. HUSK at du kan
donere din roset til en værdi af 25 kr og Myndeklubben fordobler beløbet til 50 kr, så vi kan hjælpe
med at give en hånd til nødstedte hunde.
Udstillingskomiteen for ESCH 2015
Der har været arbejdet intenst og i perioder hårdt gennem 2014 med udvikling af hjemmeside for
udstillingen, kalender udgivet af Myndeklubben til hjælp for udstillingen, korrespondance med
lokaliteter, dommere, personale mv. En stor tak for den kæmpeindsats så tidligt, som jeg er sikker på
vil medvirke til at vi får et fantastisk arrangement. Mange tak til Martin for sponsering af de utroligt
flotte billeder! Og til alle jer der har sponseret kalenderen med annoncer og dermed trykningen af den
flotte kalender.
Tak
Tak til alle racerepræsentanterne for jeres arbejde, tak til Facebook gruppen, og tak til alle der har
repræsenteret Myndeklubben i 2014, både ind & udland, tak for hjælp til vores kataloger, og tak til
alle jer der giver en hjælpende hånd på vores udstillinger/træninger & aktiviteter/gåture
Sponsorer
En stor tak alle vores sponsorer og samarbejdspartnere i 2014, og en særlig 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 igen med en kontant indsprøjtning i klubben medvirker til at vi har mulighed for at
tilbyde vores medlemmer endnu flere aktiviteter.
Vi ser frem til et rigtig godt samarbejde med alle vore sponsorer i 2015.
Også en stor tak til jer "private" sponsorer, der gør såvel vores udstillinger samt LC-konkurrencer lidt
mere farverige med både store og små gaver.
På bestyrelsens vegne
Lars Johansen
Formand myndeklubben

