Årsmøde 31.01.2019
Fremmødte med tilmelding til spisning: 55 medlemmer
Fremmødte i alt til selve Årsmødet: 61 medlemmer
Til stede fra Regionsledelsen: Sanne Vig Jeppesen, Axel Lottrup, Mette Thomsen, Jette Søndergaard,
Jette Jordan Jensen, Kai Arnesen, Nana Hingelberg.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
Mette Urup er foreslået og har accepteret.
2. Valg af referent
Nana Hingelberg er foreslået og har accepteret.
3. Valg af stemmetæller
Viggo Sørensen og Lars Nørgaard
4. Ledelsens beretning
Regionsleder Sanne Vig Jeppesen beretter:
Vi kan ikke længere undskylde eller forklare os med, at vi er en ny ledelse, men det behøver vi
heller ikke.
Det går det godt i Region Nordjylland. Der er en oprigtig interesse for arbejdet i regionen og
mange stiller villigt deres arbejdskraft til rådighed ved at træde til som sponsorer, instruktører,
pladsformænd ,hjælpere medlemmer af udvalg ,terrænværter og uofficielle dommere. Tusind
tak for det!
Regionsledelsen blev sidste år udvidet fra 5 til 7 medlemmer. Det har vist sig at fungere rigtigt
godt, og da alle medlemmer har en plads i vores forskellige udvalg, er der en hurtig vej til
beslutninger, der skal træffes i disse. Vores udvalg har en stor selvstændighed, og vores mål er,
at der skal være endnu mere arbejde på tværs af disse. Der er i det forgangne år blevet udbudt
rigtig mange hold i regionen, og rigtig mange har nydt godt af vores dygtige instruktørers hjælp
og vejledning. Tak til vores 3 pladsformænd, der samler trådene på de 3 pladser.
Den nye DRK grunduddannelse for instruktører er blevet taget rigtig godt imod i regionen; 7
instruktører har gennemført og to er tilmeldt i 2019.
Regionen har gennemført et stort antal veltilrettelagte prøver i året, der er gået - det være sig
både uofficielle som officielle. Det er stadig en udfordring at skaffe hjælpere til disse, så endnu
engang opfordres der til at gi’ en hånd med.

Vores hjemmeside og Facebookside er efter lidt opstarts problemer ved at være godt kørende.
Webudvalget arbejder hårdt og fokuseret på den store opgave det er at optimere siderne, så de
er så brugervenlige som muligt.
RL har arbejdet med retningslinjerne for regionen. Disse er gennemgået og enkelte er udgået,
andre rettet til så de nu er tidssvarende.
Regnskabsmæssigt har vi haft et tilfredsstillende resultat. Vi har økonomi som et fast punkt ved
vores møder. Samtidig har Jette Jordan med sin store ekspertise på området lavet
halvårsregnskab, så vi hele tiden er på forkant med økonomien. Vi har stor fokus på en stabil
drift i klubben, og vi har derfor også besluttet, at kontoen aldrig må være mindre end 100.000 kr.
På det sportslige plan er vi igen indehavere af en Retrievermester – nemlig Retrievermesteren
2018; Kristian Olesen og Quando.
Det stopper ikke ved det - vi har også en Unghundemester - Anders Christensen og Nike.
Stort tillykke til begge teams! Det er imponerende præstationer!
Til slut endnu engang Tak for jeres arrangement og villighed til råd og vejledning. Vi der sidder i
regionsledelsen er ikke bedre end I gør os til.
Kommentar til beretningen om, at det er positivt, at der er fokus på økonomien.

5. Orientering fra pladsformændene
Alborg/Jammerbugt Træningsplads
Pladsformand Merete Meling Knudsen beretter:
Jeg vil begynde med at sige tak til instruktørerne på pladsen for året 2018. Det har været et lidt
turbulent år, hvor vi sagde farvel til 4 instruktører, hvilket selvfølgelig kunne ses på udbuddet af
hold.
I 2018 har vi dog haft 127 kursister på diverse hold og tematræninger. Det er kun en nedgang på
14 kursister I forhold til 2017, hvilket må ses som et flot resultat.
Jeg kan heldigvis sige, at for 3 af instruktørerne er det blevet til en midlertidig pause, da de igen
har valgt at stå rådighed, og det glæder os meget. Så velkommen tilbage til Finn, Sofia og
Thomas.
Vi har også budt velkommen til Claus Sørensen, der som instruktør-aspirant, er tilmeldt
grundinstruktøruddannelsen i år, sammen med undertegnede.
Så skal der siges stor tak til de terrænværter, som stiller deres arealer til rådighed for os. Vi har
jo stadig Højlandskvæg gående på træningspladsen ved Aalborg Hundecenter, og selvom nogle
af arealerne stadig kan benyttes, hvis vi flytter os fra kvæget, så er vi afhængige af alternative
arealer.
Desuden har vi for nylig fået et nyt træningsareal, Udholm i Jammerbugt, og det tror jeg, vi får
meget glæde af i fremtiden.
Også en stor tak til regionsledelsen for godt samarbejde. Jeg er aldrig gået forgæves med

spørgsmål. Der kommer altid et svar tilbage.
Vi har i 2018, i samarbejde med Himmerland Træningplads, forestået træningen til
unghundemesterskabet, og som noget helt nyt har der været tilbud om hundesvømning hos
Vandhunden i Mou.
Der var 13 tilmeldte “vandhunde” som havde en dejlig dag, så det skal helt sikkert blive et
tilbagevendende tilbud.
Som sagt i starten, skal vi sige farvel til en instruktør; Per Hjermitslev.
Per er her desværre ikke i aften, men derfor skal der alligevel siges tak til for hans mangeårige
virke som instruktør. Det har været en glæde at arbejde sammen med Per, og han vil blive
savnet på pladsen, men jeg tror han fortsat vil arbejde for klubben på andre områder.
Jeg har, personligt, haft Per som instruktør, mange gange, og jeg ved ikke om det var fordi jeg
havde respekt for ham, eller om Marco havde, men Marco lærte i hvert tilfælde at vende i luften
på stopfløjtet.
Jeg ved at Regionsledelsen også vil sige tak til Per senere på aftenen, og pladsens lille gave til
ham, skal nok blive afleveret til ham . Et lille minde fra Unghundemesterskabet i 2016.
Fortsat “knæk og bræk” derude til Per.
Lige nu har træningspladsen udbudt tre hold, hvoraf et af holdene er i samarbejde med
Himmerland træningsplads, og endnu et er I planlægningsfasen.
Vi ser meget frem til dette samarbejde.
Året er lige begyndt og vi glæder os til at planlægge yderligere tilbud til vores kursister i 2019.
Ingen kommentarer til beretningen
Frederikshavn Træningsplads
Pladsformand Poul-Erik Hansen beretter:
Frederikshavn har haft et travlt år for instruktørerne. 216 kursister har lagt vejen forbi pladsen
og fået råd og vejledning. Tak for indsatsen og det store arbejde til Viggo, Maria, Peter og Bent.
Der har været afholdt weekendkursus, hvor Holger Davidsen og Poul Erik Hansen afholdt Mock
trail træning for vinderklasse. Kurset var fuld booket, og der var gode tilbagemeldinger fra
kursisterne. Tak til Holger for at træde til med sin viden og erfaring på denne prøveform.
Pladsen skal have installeret lys i klubhuset i 2019 og har fået bevilget tilskud fra regionen til
dette, tak for tilskuddet.
Tillykke til Bent og Maria, der har gennemført uddannelsen basisinstruktør i DRK regi. I er begge
uvurderlige for pladsen!
Ingen kommentarer til beretningen

Himmerland Træningsplads
Pladsformand Gitte Schou Nielsen beretter:
2018 blev året, hvor Jette Søndergaard takkede af som pladsformand efter at have varetaget
funktionen i knap 15 år.
Efterfølgende har jeg overtaget posten, og inden jeg går videre, skal der lige rettes en stor tak til
Instruktørerne (red: herefter benævnt IN) på træningspladsen for at have taget godt i mod mig –
og for et godt samarbejde. Min opfattelse er, at der er en god stemning blandt IN, og at der
kommunikeres tydeligt, hvad man synes er godt – og hvad man synes er mindre godt.
Som ny pladsformand vil jeg derud over rette tak til Jette Søndergaard og Merete Meling for
gode råd, til Sanne Jeppesen og Axel Lottrup fra Regionsledelsen for sparring og opbakning ift.
håndtering af komplekse problemstillinger og afklaring af mine beføjelser – og sidst men ikke
mindst tak til vores webmaster Nana Hingelberg for din store tålmodighed og for et godt
samarbejde.
Tak til terrænværter, herunder bl.a Lars Nørgaard, der ofte udlåner sit fine terræn. Tak til
samarbejde med de Frederikshavn og Aalborg Træningsplads.
Himmerland Træningsplads har i 2018 haft meget ihærdige og arbejdsomme IN og IN-aspiranter,
som virkelig har lagt sig i selen for at efterkomme efterspørgslen på træning. Vi er også heldige,
at 3 af IN, som har færdiggjort DRK´s instruktøruddannelse – nemlig Kim Lybech, Kristian Olesen
og Søren Peter Norup.
I 2018 har vi haft forskellige hold fra hvalpehold, brugs-prøve- og lydighedshold, begynder-, åben
og vinderklassetræning. Der ud over har der med succes været arrangeret lømmelhold og 2 X
tematræning om dirigering. I alt har IN haft omkring 121 kursister i 2018. Dertil kommer hjælp til
træning af kursister ved UHM-træningen i sommers.
Vintersæsonen 2019 er allerede skudt i gang med fuldbookede hold til indendørstræning, hvor
Søren Peter Norup var assisteret af Luise Lindemann.
Desuden er her i vinter udbudt brugsprøve-, lømmel-, begynder- og vinderklassetræning.
Vores samarbejde med Aalborg Træningsplads er under udbygning, således at flere IN arbejder
på tværs af pladserne, hvilket bl.a. er tilfældet ved vinderklassetræningen i Himmerland (Kristian
Olesen og Michael Justesen) – og ved tematræning om dirigering (Linda Christensen og Anders
Christensen), som afholdes af Aalborg Træningsplads.
Til slut vil jeg sige, at jeg håber også på, at vi husker at værdsætte, at såvel IN (som andre på
tillidsposter) laver et stort FRIVILLIGT arbejde i klubben. Det er også tit de, der er med til at løfte
opgaver i fm. med prøver og andre arrangementer. Når det er sagt, så ser jeg frem til resten af
2019, hvor IN har overskud og energi til, at Himmerland Træningsplads forhåbentligvis kan
tilbyde kursister et bredt udsnit af spændende hold.
Ingen kommentarer til beretningen

6. Orientering fra Markudvalget
Pladsformand Poul-Erik Hansen beretter:
Der har været afholdt et fornuftig antal prøver i regionen. Det har været veltilrettelagte prøver,
der har høstet stor ros blandt både egne og medlemmer fra andre regioner.
Tak til Prøveledere, hjælpere og dommere.
Tak til terrænværter for lån af spændende og udfordrende terræn, der er med til at vores prøver
bliver udfordrende for deltagerne.
Udvalget vil gerne opfordre til, at erfarne medlemmer stiller deres ekspertise til rådighed som
dommer, da vi mangler dommere for at kunne opfylde vores aftale om udveksling af dommere
til region øst- og midtjylland.
Vi håber at kunne afholde samme antal prøver i 2019, hvor regionen også er vært for DM for
hold i juni måned.
Regionen har yderligere takket ja til Invitationen om at afholde racearrangementet for labrador i
2020.
Tak til medlemmerne i Markprøveudvalget (red.: Holger Davidsen, Fin Mikkelsen, Kai Arnesen)
Spørgsmål om der er planer om at holde et C-dommerkursus igen. JA, nærmere info herom
senere på året.

7. Orientering fra Skueudvalget
Nana Hingelberg beretter, da Tina Kristensen er fraværende pga. sygdom:
I 2018 har Skueudvalget haft ret mange aktiviteter på programmet - nye som gamle!
Blandt andet er der afholdt 2 trimmekurser med stor succes, mange tilmeldte og ønske om at
gentage kurset i 2019.
Ringtræning ”The O’Shea Way” har både været på som både holdtilmelding med 6 ganges
træning, og som enkeltstående træninger med løbende tilmelding den sidste søndag i måneden.
Begge dele med fuld booket hold og venteliste. Det kan man da kun være stolt af!
Ved Trippelarrangementet i Astrup i Maj var der 35 hunde tilmeldt, og det var en dejlig dag for
både garvede udstillere og for de af markprøve-folkene, der prøvede kræfter med
brugshundeklassen.
Juleskuet i december blev flittigt besøgt med 117 tilmeldte hunde, og samtidig var alle 6 racer
repræsenteret. Det er dejligt med den store opbakning, når Skueudvalget holder så stort et
arrangement – stemningen var fantastisk!
Dommerne fra Belgien Eva Spiret (dommer for Labrador) og Dario Santy (dommer for de 5 andre
racer) gjorde et fantastisk job med deres grundighed, tålmodighed og stadig med humor og
plads til de nye, der ikke er vant til udstillingens verden.
Der blev også afholdt brugsprøve, og her var Jesper Thomsen dommer.
Dagens bedste brugsprøve hund blev tolleren Cubaney.

Tak til alle dem, der deltog, og en særlig tak til Kim Lybech, som måtte være stand in, fordi den
ene stewart blev syg – man skulle tro, du aldrig havde lavet andet!
Vi håber vi ser alle igen til Skueudvalgets arrangementer i 2019.
Ingen kommentarer
8. Orientering fra Webudvalget
Nana Hingelberg beretter:
I Webudvalgets årsberetning for 2017 fokuserede vi på vores nye hjemmeside og især
Kalenderen, der i løbet af året gav lidt udfordringer omkring layoutet, og hvordan man skulle
tilmelde sig til de aktiviteter, der blev udbudt.
På dét punkt er vi nu videre, og vi må konstatere, at alt nyt kan være en udfordring – men med
tiden bliver det nye også hverdag, og man finder ud af at navigere rundt.
I 2018 fik vi så en ny udfordring med Kalenderen; nemlig GDPR – nærmere kendt som EU’s
Persondataforordning, der trådte i kraft i maj 2018. Dette ramte også vores lille klub, idet vi
havde automatisk offentliggørelse af deltagere på de aktiviteter, der lå i kalenderen. Noget, der
betød meget for mange i klubben! Dels medlemmer, der brugte listerne til at tjekke, om der var
nogen, de kendte på det hold, de ønskede at tilmelde sig på. Og dels vores instruktører, der i høj
grad var afhængige af en dynamisk liste for at holde styr på tilmeldingerne, så de kunne
planlægge deres træningshold.
Fra 25. maj blev de offentlige lister fjernet fra Kalenderen, og vi havde nu heller ikke muligheden
for at sende instruktøren det link til deres hold, som de tidligere havde modtaget.
Herfra blev det ’lidt op ad bakke’ for os i Webudvalget, idet hele håndteringen af holdlister,
opdateringer og tilbagemelding til instruktørerne nu skulle gøres manuelt – dét har krævet en
del flere timer på pc’en, og vi skubber hårdt til vores udbyder NemTilmeld for at få en løsning på
problemet.
Seneste status er at de forventer at begynde at arbejde på det om en måneds tid, men de vil ikke
lægge hovedet på blokken.
Vi holder jer naturligvis opdateret, men indtil videre fortsætter vi med at vise deltagerlisten i en
’light’ version i kalendertilmeldingen for det pågældende arrangement. Og fordi det er en
manuel proces, bliver det gjort så ofte som muligt, men hav gerne tålmodighed med os!
Men det er nu bestemt ikke negativt det hele! Klubbens instruktører, Regionsledelsen og de
øvrige Udvalg i klubben er ret aktive, og det resulterer i masser af spændende arbejde til os i
Webudvalget. Jeg vil kalde Webudvalget for klubbens serviceorgan, og vi går højt op i god
kundeservice og hurtig ekspeditionstid. Her er lidt hurtig statistik fra vores arbejdsår:
112 arrangementer, der skulle laves som kalendertilmeldinger
120 nyheder på vores hjemmeside, hvor de samtidig linker til vores Facebook
Og derudover yderligere en masse nyheder og opdateringer direkte på Facebook
Løbende vedligehold og opdatering af hjemmesiden tør vi ikke gøre op i timer, men vi kan
bestemt skrive under på, at det er gjort!

Der skal lyde en stor ros til instruktører og pladsformænd for at bruge skabelonerne til
holdtilmelding, når der skal oprettes hold i Kalenderen. Det gør arbejdet meget lettere for os,
når vi modtager alle informationer på samme måde fra alle!
En anden del af Webudvalgets arbejde er at levere input til vores side i bladet ’Retrieveren’.
I 2018 har vi fokuseret på at vise de spændende arrangementer og tiltag, der er lavet af klubbens
dedikerede folk. Dog efterlyser vi input fra andre – så kom endelig med det, hvis I har noget
spændende, der fortjener lidt omtale og et foto i bladet.
Jeg vil ligesom sidste år slutte af med at give et kæmpe TAK til Louise Trandum og Malene Hørby
Oredsen, der gør et knaldhamrende godt stykke arbejde for klubben! Louise har lært mig
grundigt op i Hjemmeside og NemTilmeld, så hun kunne holde en velfortjent barsel 😊
Kommentarer om Samtykke-erklæringen, der mangler uddybning – dette er nu rettet.

9. Orientering fra Træningsudvalg
Axel Lottrup beretter:
Medlemmerne i TU er: Kristian Olesen, Søren Peter Norup og Andreas Mackenhauer. Andreas
har afløst Per Hjermitslev, der var med i 2017.
Vi har planlagt og gennemført fire arrangementer for træningspladser og instruktører i løbet af
året:
•
•
•

Instruktørweekend d. 7. - 8. april med Stig Andersen og Michael Christensen som instruktører.
Instruktøraften 22. maj med Lars Nørgaard og Kristian Olesen som instruktører.
Instruktøraften d. 5. juni med Holger Davidsen og Jan Laursen som instruktører.
Årets tema har været de helt grundlæggende principper som instruktør og som hundefører i alle
tre klasser. Vi har fået mange positive tilbagemeldinger, så i al beskedenhed må vi betragte de
tre instruktørsamlinger som meget vellykkede.

•

Endelig har vi afholdt instruktørmøde d. 12. november for alle instruktører og pladsformænd,
hvor vi har opdateret grundlaget for vores træningstilbud, og hvor vi har snakket om
instruktøruddannelse og om nye DRK træningstilbud, der er på vej - det vender jeg tilbage til.
Der har til alle arrangementer været en stort tilslutning fra alle træningspladser og instruktører.
En stor tak for det. Vi vil her i 2019 gennemføre et tilsvarende program. Indledningsvist er vores
instruktørweekend nu planlagt.
DRK grundinstruktøruddannelse er kommet godt i gang. Vi har haft 7 instruktører i gennem
uddannelsen, der varer ca. et år, og vi har i år tilmeldt yderligere to til uddannelsen. Vi har fået
gode tilbagemeldinger fra deltagerne, så alt i alt må man sige, at det er en succes for DRK. Målet
er, at alle instruktører på sigt får uddannelsen.

•
•

Efter grundinstruktøruddannelsen kan man nu tage to overbygninger, som også udgør to nye
træningstilbud under DRK:
Det ene er Nose Work, hvor man træner sin hund efter samme princip som told- og narkohunde,
hvor hundene skal markere forskellige udlagte dufte.
Det andet er familiehundelydighed, hvor man udelukkende træner sin hund, så den kan blive en
god familiehund.
Med de to uddannelser går vi lidt væk fra princippet, om at DRK kun vil skabe gode jagthunde. Til
gengæld bliver vores træningstilbud bredere, og vi får forhåbentligt flere medlemmer, som
måske også senere får interesse for f.eks. markprøver eller skuer.
Hvad gør vi så ved det? DRK uddannelser inden for de to områder, starter først op for alvor i år.
Vi har dog tyvstartet lidt med en Nose Work introduktionsdag i november sidste år, og vi
gennemfører det første kursus i næste måned med Ulla Christensen, som ind til videre er
uddannet instruktør uden for DRK.
På sigt kommer der yderligere to overbygninger - nemlig markprøve og spor. Vedr. spor, så skal
jeg nævne, at vi har en forsigtig ambition om at introducere sportræning i løbet af året, i håbet
om - igen at gøre dette til et træningstilbud i klubben.
Endelig kan jeg oplyse, at vi har fået rådighed over et nyt træningsområde i Sandmosen, der hvor
den kommunale affaldspladsen tidligere lå. Det er Jesper Thomsen og Linda Heby der har lavet
forarbejdet med det resultat, at vi nu har indgået en aftale om brugsret med Jammerbugt
Kommune.
Inden jeg slutter vil jeg sige tak for samarbejde i udvalget - og ikke mindst tak for samarbejdet
med pladsformænd, med instruktører med de øvrige udvalg og med Regionsledelsen. Jeg syntes,
at vi igen i år er nået rigtigt langt, hvilket helt sikkert vil gøre det bedre at være både kursist og
instruktør i klubben.
Ingen kommentarer

10. Orientering fra Aktivitetsudvalg
Mette Thomsen Beretter:
Aktivitetsudvalget er pr. januar 2019: Per Søndergaard, Tina Kristensen, Carina Hesselager,
Jesper Thomsen og Mette Thomsen
I februar startede vi det nye år op med deltagelse i outdoormessen i Aars.
Vi var i den fantastiske situation, at alle racerne i vores forening blev repræsenteret hen over
weekenden. Der deltog hundeførere med både hvalpe og voksne hunde. Tak indsatsen til alle.
Fra april til juni har Jette Jordan Jensen afløst mig i aktivitetsudvalget, da jeg pga. personlige

opgaver måtte holde orlov fra arbejdet i regionsledelsen. I den periode blev vores første
sommerafslutning gennemført. Det blev en sjov og på alle måder anderledes dag for både hunde
og mennesker. De, der deltog, havde en forrygende dag med grin, sjov og god mad.
I oktober måned havde vi foredrag med Henrik Vestergaard Hove-Nielsen. Aftenens emne var
”Fra hvalp til jagthund”. Vi havde en god og lærerig aften og heldigvis var der plads til spørgsmål
og kommentarer undervejs. På den måde ramte foredragsholderen deltagernes ønsker.
Forude kan vi se frem til endnu en gang at deltage i Outdoor messen i Aars. Der er søgt efter
hjælpere, meget gerne med hund – både på hjemmesiden og på Facebook. Vi er desværre langt
fra i mål med hjælpere både lørdag og søndag, så kom frisk. Der er tilmelding på hjemmesiden.
Når tilmeldingsfristen er udløbet, sender jeg en oversigt med hjælpere og tidspunkt til alle på
mail. Det er muligt at melde på enten formiddag eller eftermiddag begge dage.
Aktiviteter på vej:
11.marts har vi et foredrag på Vejgård bibliotek med titlen ”Den stressede hundefører – hvad
gør det ved din hund” Foredragsholderen er Hanne Friborg fra Hundeskolen Trofast.
I efteråret 19 kommer der et foredrag med dyrlæge Søren Haubro. Aftenens emne bliver
førstehjælp til hunden.
Sommerafslutningen vil vi gerne gøre til en tradition. Dog vil vi i 2019 holde klubbens jubilæum
den 22.juni.
Ingen kommentarer.

11. Fremlæggelse af revideret regnskab 2018 til godkendelse og decharge samt budget for
indeværende år.
Jette Søndergaard gennemgår Regnskab 2018 og budget 2019.
Kommentar til Regnskabet 2018:
Lille regnefejl i regnskabet – et mindre beløb var sneget sig ind 2 steder. Forklaret på Årsmødet.
Det korrigerede regnskab 2018 (og også budget 2019) bliver uploadet på hjemmesiden.
Ønsket uddybning af afskrivninger – der er indkøbt en trailer, et telt og startpistoler, som
Regionsledelsen har valgt at straks-afskrive i 2018.
Ingen kommentarer til Budget 2019.

12. Valg til Regionsledelsen
Sanne Jeppesen, Mette Thomsen, Nana Hingelberg er alle på valg og modtager genvalg.
Ingen nye kandidater har meldt sig, og alle 3 er dermed valgt på fredsvalg.
Tillykke!

13. Valg af suppleanter
Der mangler 2 suppleanter – ingen har meldt sig.
Ruth Simonsen tilbyder, og hun er valgt som 2. Suppleant.
Linda Heby Christensen tilbyder, og hun er valgt som 1. Suppleant.
Tillykke!
14. Valg af revisor og suppleant
Bente Sand som revisor modtager genvalg og er valgt.
Inge-Merete Nør som revisor-suppleant modtager genvalg og er valgt.
Tillykke!
15. Behandling af indkommende forslag
Ingen indkomne forslag til behandling
16. Uddeling af hæder
Dansk-Norsk-Svensk og Nordisk Jagt Champion: Lærkeredens Lærke og Ove Simonsen.
Retrievermester 2018: Blackthorn Quando og Kristian Olesen
Dansk Unghundemester 2018: Nike og Anders Christensen
Årets Markprøvehund 2018:
4. Lærkeredens Rimfaxe og Ruth Simonsen: 730 point
3. Huntingfudges Eya og Morten Mousten: 1340 point
2. Lærkeredens Lærke og Ove Simonsen: 1565 point
1. Moukjærs Aiko og Morten Mousten: 1965 point
Årets udstillingshund 2018:
Ashford Castle Neon og Betina Skov Kristensen: 1020 point
Årets nordjyde 2018:
Han startede sin karriere i DRK som chauffør for sin kone, der førte hund. Ventetiden, når konen
var på prøve med hunden, blev brugt til at polere hans bil.
Han er ubetinget den mand med flest kurser inden for hundetræning i alle regier!
Vi vil beskrive ham som snakkesalig, hjælpsom, positiv og meget punktlig – hvis han får noget på
skrift, læser han hvert et punktum og lader en vide, hvis noget er forkert.
Han kan være glemsom, og må til tider krybe til korset, når han glemmer at låse dummyskabet
på træningspladsen.
Han har kørt et hav af træningshold igennem og tager virkelig en tørn for klubben!
Årets nordjyde er Viggo Sørensen fra Frederikshavn Træningsplads.
STORT TILLYKKE TIL ALLE MED E FLOTTE RESULTATER!!

17. Evt.
Info til de frivillige i klubben, der er berettiget til kørselspenge: i 2019 er taksten DKK 1,98/km.
Pokaler, der er afskaffet, skal retur til giverne. Der er lidt problemer med at finde de rette

personer. Webudvalget får sammen med pokalbestyreren iværksat en efterlysning på
hjemmeside og Facebook.
Problematik omkring skud på prøve. Hovedklubben er involveret, og vi venter på en afgørelse.
Dommere til Øst- og Midtjyllands prøver er en udfordring at finde. Konsekvensen kan være, at vi
må opsige aftalen med Øst og Midt – og dermed kan der sandsynligvis heller ikke findes
dommere til vores prøver, og disse må aflyses.
Opfordring til at erfarne hundeførere melder sig som dommere – eller alternativt instruktører.
Der kommer en C-prøve dommer uddannelse senere på året, som måske kunne motivere folk til
at blive dommere.
Vi skal være flere til at dømme prøver, så vi ikke driver rov på de, der allerede tager en stor tjans
for klubben.
Også manglen på hjælpere er et stort problem.
Vi har haft 444 kursister igennem vores træningspladser i løbet af 2018, og alligevel har vi
oplevet mangel på hjælpere. Det er vigtigt, at instruktørerne får opfordret deres kursister til at
hjælpe – også så vi får de nye medlemmer integreret.
Der opfordres til ALLE i klubben om at melde sig som hjælper til en prøve i løbet af 2019.
Kunne man overveje at genindføre pligten til at hjælpe, hvis man tilmelder sig et hold?
Opfordring til at kigge indad – de, der bruger klubbens aktiviteter mest, bør også give tilbage og
hjælpe i klubben.
Der er indkøbt en toilettrailer til regionens prøver. Trailerbestyrer er Kai Arnesen.
Formålet med købet er at spare de lejeomkostninger, der er på toilettrailere til prøverne – det
forventes, at udgiften er ’tjent ind’ i løbet af 1 år. Ønsker man at have en sponsor-reklame på
toilettraileren, er man velkommen til at kontakte Kai Arnesen eller Axel Lottrup (kontaktdetaljer
på hjemmesiden).
50-års jubilæum i DRK Nordjylland i 2019. Datoen bliver 22.06.2019. Mere herom senere.
De 5 instruktører Ann Schmidt, Bent Kristensen, Maria Petersen, Kim Lybech, Søren Peter Norup
og Kristian Olesen hædret og modtog blomster som tillykke med deres gennemførte DRK
Basisuddannelse. Stort tillykke!
Mødet afsluttet 21.10

