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Ja, også 2021 blev påvirket af Corona situationen, og vi kunne først lukke op for træningen i 
starten af marts måned. Men der stod alle så også klar til at komme igang. Fantastisk!

Der skal herfra lyde en kæmpe stor tak til alle der har ydet en indsats for DcH Kaløvig i det 
forgangne år. Først og fremmest til vores instruktører, der udover de faste hold og spot hold, 
også har kørt et rekord stort antal hvalpe igennem. Der har været pres på og I har gjort det helt 
forrygende. Tusind tak. En enkelt af vores instruktører Anita er desværre stoppet, og Jill, Jan og
Jens er i løbet af året gået på pause. Jeg håber og vil glæde mig til, at vi ser jer igen. Til 
gengæld har vi 3 nye aspiranter under uddannelse, Nanna, Laika og Mikkel. Vi glæder os til at 
byde jer velkommen i trænergruppen, når I bliver færdige.

Som altid er vores bane blevet klippet og vedligeholdt af pladsfolkene Bjarne og Johnny. Vi slås
lige nu med muldvarpe, og Johnny har en plan om at gasse dem ud her først på året 2022. 
Klubhuset er altid pænt og ryddeligt, med blomster på bordene og håndklæder og viskestykker 
vasket takket være Dorte. Tusind tak.

Så er der alle jer i udvalgene. Tak for at I får tingene til at ske. Særligt TA-udvalget for at få Intro
holdene op at køre og for at have udarbejdet en ny holdstruktur. Og Lone og Mette for at få 
tilmeldingen på Klubmodul til at fungere. Det har været et kæmpe arbejde. Ellers vil jeg overlade
ordet til de enkelte udvalg, når vi kommer dertil i dagsordenen.

Så vil jeg gerne takke resten af bestyrelsen for året der er gået, og især Mette for at få 
koordineret regnskabet med klubmodul. Vi har fået den nye hjemmeside op at køre, været rundt
med is på alle holdene for at få en snak, holdt koordineringsmøder med flere af udvalgene og 
1000 andre ting. Vi må takke FB for at det som oftest kører hurtigt og effektivt :-). Vi siger 
desværre farvel til Susanne i bestyrelsen, en stor tak til hende for indsatsen.

I juni fik vi gennemført vores generalforsamling og vi fik bl.a. indskrevet i vedtægterne at 
hverken bestyrelse eller medlemmer hæfter økonomisk for klubben. Det fører mig over til 
halplanerne som har været gået lidt i stå pga. banken, men også os selv. Lige nu står vi med et 
tilbud på godt 850.000 kr. for en hal på 20x45 m. uden bund og EL. Det er en stigning på 
150.000 kr. fra det første tilbud, og det skyldes især stigende priser på stål. Det har fået os til at 
rette blikket mod en mindre løsning på f.eks. 15x21 m. til 286.000 kr. Det er jo en helt anden 
pris, og måske en løsning der senere kan udbygges.

Vi fik i 2021 gennemført en arbejdsdag med rigtig god tilslutning, hvor vi kom rundt i alle 
hjørnerne og fik sat skik på det. Vi kunne ligeledes holde vores klubfest med den største 
tilslutning i flere år. Mange tak for det.

Så vil jeg gerne ind på en problemstilling der tilsyneladende er i klubben. Det drejer sig om 
holdningerne til hvordan andre træner deres hunde i hhv. klikker og den alm. lydighedsafdeling. 
Det sker at Klikker afd. omtales som et sted hvor man intet må sige til sin hund, og da slet ikke 
nej, og omvendt så omtales nogle hold i lydigheds afd. som et sted hvor hundene bare får et par
på kassen, hvis de ikke gør som der bliver sagt. Jeg ser det ikke som reelt, men som nogle 
uhensigtsmæssige talemåder, og det er ikke godt for klubben. Vi er her for det samme. Der er 
forskellige veje til målene, og jeg tænker at alle kan lære noget af hinanden. Lad os gå den vej.

Tak for 2021, og så vil jeg ønske jer instruktører et stort held og lykke med jeres hold i år og jer 
alle med jeres hunde. Jeg måtte jo sige farvel til min hund i august, så jeg må se til fra 
sidelinjen.
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