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Formands beretning om året 2016/2017
Det har været en travlt år for bestyrelsen, frivillige og ikke mindst for mig selv. Ikke kun
med klubaktiviteter men også i at deltage på forskellige prøve, udstilling og diverse. Vi
har igen afhold fælles foreningsjagt, en tur på Gram Slot og Hjerl Hede til Jagt og
outdoor messe, afhold AT med Jagtbrugshunde, afhold vores egen forårs markprøve, Ut i
Odder og riffelskydning i Herning og så vores Drenteweekend, med apporteringsprøve og
certifikat udstilling. Alt i alt mange aktiviteter hvor vi ser mange af vores medlemmer og
måske også dem som ikke har besluttet sig i nu om at blive det?
Der skal lyder en oprigtig stor tak til alle jer som har hjulpet til og har stillet jeres tid,
familie & hund til rådighed for at hjælpe til eller deltager i aktiviteter.
I kan jo nok se at ikke kun os i bestyrelse er dem der former klubben. Nej, det gør i, alle
jer derude som lægger en stort stuk arbejd i klubben i form af frivillig hjælp og når i
deltager på aktiviteter. Tusind tak for det, i er uundværlig for sådan en lille klub som
vores.
Antallet af nye hvalpe og nye medlemmer hænger fint sammen, men der må gerne
komme flere. Hvordan ser det ud med hvalpene i år? En dejlig stor kuld i Sønder Jylland
og en som ikke blev til noget i Odder, desværre. Det bliver til for lid hvalpe i klubben.
Hvad er det vi kan gøre for at der kommer flere hvalpe til. Vi har mange gode stabile,
trofaste, kærlige jagthunde i Danmark. Hvorfor er der ikke flere som kunne tænke sig en
kuld med hvalpe? Hvis vi skal have folk væk fra ventelisten så skal vi oppe os og sørger
for at der er flere i blandt os som vil avle. Ellers forsvinder disse potentielle hvalpekøber
væk fra os og køber en anden jagt-racehund. Måske er vi nødt til at hjælpe og laver en
håndbog over hvordan man kommer i gang. Kunne det være en løsning?
Men alt i alt har det været en godt år og vi har fået flere muligheder fra Dansk Kennel
Klub til afholde alt slags konkurrencer som vi har lyst til, der er ingen begrænsninger. Og
nu hvor Unghunde testen & avlstesten er bleven godkendt som en ligeværdig krav til at
deltage i brugshunde klasse på udstilling, end som at have opnået en præmiering på
markprøven, er vi nået ret langt med vores samarbejde igennem Jagtbrugshunde med
andre stående jagthunde klubber.
Jeg glæder mig at dele mange gode oplevelser med jer i 2017/2018 sammen med vores
dejlige hunde ;>)
Med venlig hilsen
Formand DDPK

