
Formandens beretning 2020 

Året startede helt normalt med nytårstur som gik til en tur rundt om søen i Langå og vanen tro afslutning 

med boller og kakao i klubhuset. 

Vi fik ny hjemmeside i starten af året da Klubmodul er kommet for at blive. Nu har vi haft klubmodul i 

næsten et år. Susanne og Asbjørn har været på diverse kurser og brugt en del tid til at sætte sig ind i det og 

blive superbrugere på systemet, det fungerer men ikke altid lige ud af landevejen. 

I marts så gik alt fra at være normalt til kaotisk og unormalt. Covid-19 holdt sit indtog og har lagt linjen for 

vores klub og vores aktiviteter som det har været tilfældet for DcH klubber i hele Danmark. Alt blev lukket 

ned i en periode og så blev der startet forsigtigt op med begrænsninger på hold – aflysning af kursushold og 

den planlagte arbejdsdag i maj blev aflyst. Som det ser ud nu så varer det et stykke tid endnu inden vi er 

tilbage til normalen.  

På trods af Corona har vi dog har fået opdateret pladsen med nye velbyggede skjul til IGP-holdet. Vores 

lysmaster betalt af ELRO-fonden er også kommet op. Vi mangler at få afmonteret de gamle master. 

Vi har haft en lille nedgang i antal medlemmer på grund af, at vi ikke har kunnet tilbyde samme antal 

kursushold som vi plejer under normale omstændigheder.  

Vi havde hundeførere udtaget til DM i Nordisk spor og rundering – desværre blev DM aflyst. Stort tillykke til 

dem som havde kvalificeret sig. 

Der er blevet afholdt konkurrencer i klubben på trods af Covid-19. Jens har afholdt 3 

brugsprøvekonkurrencer med i alt 15 prøver. 5 stk. IHF sporprøver og 10 stk. IGP prøver. Derudover har vi 

afholdt Store Nordisk Spor og Rundering i August som vi plejer, med Corona sikrede tiltag. Disse 

konkurrencer har gjort at vi trods alt har fået lidt penge i kassen her i 2020. 

På trods af Covid-19 har vi haft hundeførere ude i konkurrence.  3 c-hundeførere, 2 B-hundeførere og 4 A-

hundeførere har været ude i DcH programmet. Vi har også haft hundeførere ude i det Nordiske program. 

Da resultatsiden på DcH Danmarks hjemmeside er blevet temmelig uoverskuelig, så er jeg ikke helt sikker 

på antallet. 

Vi havde en hyggelig weekend med klubkonkurrencer i B og A i oktober. C-holdet afholdt klubkonkurrence 

sammen med C-holdet fra Bjerringbro og det foregik på deres træningsplads. 

Vores årlige klubfest måtte desværre aflyses. Generalforsamlingen måtte flyttes og vi når lige at afholde 

den her i kulturhuset. Fra i morgen varsles igen nedlukninger. Nu har vi juleferie rent træningsmæssigt i 

december så de nye nedlukninger kommer ikke til at betyde det store her og nu. Pas på hinanden derude.  

Her til sidst en tak til alle jer som har involveret jer i klubben. Stor tak til trænerne som har navigeret i 

Coronaland. Tak til jer som har involveret jer i at arrangere konkurrencer og en stor tak til alle som stiller op 

og hjælper med til at afholde disse konkurrencer. I den forbindelse også en stor tak til lodsejerne som 

udlåner sporarealer til os. Og sidst men ikke mindst tak til bestyrelsen for deres arbejde. 


