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Bestyrelsens Beretning - Myndeklubben 2018
Ingen kan i dag være i tvivl. I 2018 lå fokus på EM i lure coursing i Nørresundby. Alle klubbens frivillige (inklusiv deres familier
og netværk) var i gang både før, under og efter arrangementet og uden at prale kan vi sige – DET BLEV EN FORRYGENDE SUCCES.
Udover en masse glade deltagere og stolthed i klubben omkring afviklingen, så kan vi alle glæde os over, at denne type event er
fantastisk PR for racerne og klubben
På trods af dette kæmpe arrangement, så lykkedes det alligevel i 2018 at holde niveauet på klubbens øvrige aktiviteter.
Registreringer
Hvis vi starter med de tørre tal. Der er af Myndeklubbens racer i 2018 registreret 228 hunde.
228 hunde er det største samlede antal registreringer på vores racer i den seneste 10 års periode, MEN sammenligner vi dette
årti med årtiet forinden (97 -2007) og vi forudsætter at en mynde lever 10 år, så var der i perioden 97 – 2007 registreret 3427
mynder og i perioden 2008 – 2018 registreret 1826 mynder – det er næsten en halvering.
Mange oplever vi bliver flere på grund af et øget antal af deltagere på udstillinger og aktiviteter. Vores konklusion er, at ejerne er
mere aktive end de var for 10 år siden, men PR arbejdet er stadig utrolig vigtigt kombineret med at vi har nogle attraktive tilbud i
klubben.
Racerne er listet herunder, de årlige registreringstal kan findes på DKK’s hjemmeside fra 2004 og frem til 2018 på denne side
https://www.dkk.dk/om-dkk/love-instrukser-og-blanktter/årlige-registreringstal
Vi har registreret data fra 1980 og frem til nu for de forskellige racer.
Årlige registreringer 2018
1 Afghansk Mynde importeret
18 Borzoi heraf 8 import
1 Cirneco Dell Etna import
2 Galgo Espanol import
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15 Greyhound heraf 1 import
1 Hjortehund import
40 Irsk Ulvehund heraf 8 import
20 Italiensk Mynde heraf 1 import
1 Magyar agar import
14 Podenco ibicenco, korthåret
3 Podengo portugues,korthåret dværg
4 Podengo Portugues, ruhåret dværg heraf 2 import
2 Saluki, glathåret import
8 Saluki, langhåret, heraf 4 import
1 Sloughi import
97 Whippet heraf 13 import

Medlemmer
Jubii, vi har rundede det magiske antal på 500 medlemmer, og som formand er jeg ret stolt over, at bestyrelsens arbejde har
båret frugt.
I de seneste 5 år er det lykkes at få fra 434 medlemmer til nu 514 medlemmer.
Udstillinger
6 udstillinger er gennemført.
I marts forårsudstillingen (Rishøj Idrætscenter, Køge) hvor Carsten Birk, Danmark, og Iuza Beradze, Tjekkiet. dømte 179 hunde.
Igen en ny rekord for antal tilmeldte hunde årets første udstilling.
I juni havde vi dobbeltudstillingen (Vejen) med Björn Fritz, Tyskland & Lyn Appleby, Irland, som dømte 239 hunde over
weekenden, en lille fremgang på 1 hund 😊 . Det er årets hyggeligste udstilling og som noget ganske særligt i år havde vi
bryllup! To af vores medlemmer havde valgt at blive viet i ringen efter afsluttende konkurrencer om lørdagen med efterfølgende
reception.
I juli var vi i Nørresundby, hvor Gino Decruy, Belgien & Gail Patterson, Irland dømte 110 hunde. Denne udstilling afholdes
normalt i forbindelse med LC konkurrence, men pga. EM blev det i år et endags arrangement.
I september var vi til Store Hestedag i Roskilde hvor dommere: Agneta Doverholt, Sverige Tomasz Kuszyk, Polen & Andreja Novak,
Slovenien dømte 225 hunde. En udstilling i stærk fremgang, ikke mindste pga. beliggenheden og at forholdene også er i top.
Årets sidste udstilling er juleudstillingen (Rishøj idrætscenter, Køge), hvor vi uddeler årets Racevindertitler og finder Årets
Mynde. Til denne udstilling måtte vi ud i 228 bedømmelser, det er 40 hunde mere end sidste år. Dommere: Susanne Oschinski,
Tyskland. Olaf Knauber, Tyskland & Sibylle De Leyn-Benoit, Belgien.
I 2018 fik vi ny pointberener, der sørger for at listerne til årets racevinder og årets mynde er klar til at blive offentliggjort inden
fristen til næste udstilling, så alle kan følge med i hvor mange point deres hunde mangler. Det er vi utrolig glade for og tror på
det er med til at genere tilmeldinger til årets sidste udstillinger.
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Lure coursing
2 stævner blev gennemført, hvoraf det ene var EM.
22-24 juni EM i Nørresundby, mere end 900 deltagende hunde, 3 baner, 90 dommere, fantastisk vejr, og et hav af dejlige
hjælpere. Så bliver det ikke større. Det gjaldt også det danske landshold med hele 36 hunde.
Desuden var Myndeklubben ved denne lejlighed vært for FCIs årlige Lure Coursing kommission møde, som afholdes i
forbindelse med EM. 16 landes delegerede deltog i dette møde.
2 september 2018 i Roskilde deltog 96 hunde, og til at dømme dem havde vi Andreja Novak, SL og Agneta Doverholt, S. Vi havde
mange tilskuere og havde i samarbejde med Store Heste dag fået lavet plakater med fakta om lure coursing.
Træningen har også i år forgået regelmæssigst både på Sjælland & i Jylland, samt en enkelt gang på Fyn. (selvom alle kræfter var
opbrugt efter EM).
Vi fik uddannet en ny dommer. Stort tillykke til Ole Rosschou som efter Store Hestedag kunne kalde sig LC dommer.
Vi har i løbet af året i forbindelse med udstillinger og enkelte aktiviteter foretaget målinger af whippet og italienske mynder, en
udvidet service, der giver mange muligheder for hundeejerne at få målt deres hunde med henblik på deltagelse i
konkurrencer.--Aktiviteter
Igen i 2018 har vi gennemført en lang række aktiviteter i Myndeklubben med mange deltagere.
Gåture
Vi startede året med vores traditionelle Nytårsgåture, vi var i Nord- og Sønderjylland, samt på Sjælland -som sædvanlig var der
god opbakning I påsken blev ligeledes afholdt ture i Jylland og på Sjælland.
Pinsegåtur og Agrias gåtur til fordel for Dyrenes Beskyttelse (Sjælland). Desuden har der i løbet af året været arrangeret spontane
gåtur som er blevet annonceret på facebook.
Agility
”Agility for sjov” træning på Sjælland i januar og et par måneder senere i Jylland.
Racearrangementer
Afghanerdag (Fyn)
2 x Ulvehundetrimmedag (Jylland)
Mentalbeskrivelse
Ny mentalbeskriver Dorthe Ejrnæs er uddannet. Stort tillykke.
En mentalbeskrivelse planlagt på Sjælland i august, men blev aflyst pga. for få tilmeldinger.
Andre aktiviteter
Generalforsamling (Sjælland)
Opdrætterseminar på med nye input til avlsarbejdet(Fyn).
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Hvalpemotivation
for mynder ved Jeanette Clausen (Sjælland)
Ringtræning
Forår og efterår ved Birgitte Bavnehøj (Sjælland)
PR
Vi har deltaget i følgende PR arrangementer
”Hundens Dag” i Tivoli-Friheden (DKK arrangement– Jylland)
”Hundens Dag” i Tivoli (DKK arrangement – Sjælland)
Hund i Fokus (DKK arrangement – Sjælland)
Askov (DKK samling for specialklubber og kredse) Myndeklubben-Allan Dambo Nielsen holdt et oplæg omkring emnet ”hvad
gør en god klub”
Hundens dag (landsdækkende) – LC blev afholdt Sjælland og Fyn – åbent for alle
Myndenyt
Vores flotte blad, Smukke hunde, flotte farver, god opsætning, kvaliteten er bare i top.
Gør os en kæmpe tjeneste, husk at send artikler og fotos til bladet, så det kan blive ved med at være et aktuelt magasin, som vi
alle glæder os til at modtage med posten, en stor tak til Sanne.
Hjemmeside og facebookside
Det er her man finder alle oplysninger, og siderne bliver næsten opdateret hver dag.
En stor tak til webmaster og administrator.
Tak
Tak til alle der har repræsenteret Myndeklubben i 2018, i både ind & udland, tak til alle dem der hjælper på vores udstillinger og
LC stævner, gåture, foredrag og alt det andet.
En speciel stor tak skal lyde til alle dem der har hjulpet med stort og småt til EM i Lurecoursing, det var det største EM i historien,
og ifølge deltagerne, også det bedst arrangeret. Tak fordi i gjorde det til en kæmpe succes
Sponsorer
En tak alle vores sponsorer og samarbejdspartnere i 2018, og en stor tak til vore hovedsponsorer. Royal Canin, Agria & OK Benzin,
Vi ser frem til et rigtig godt samarbejde med alle vores sponsorer i 2019.

På bestyrelsens vegne
Lars Johansen
Formand Myndeklubben
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