
Formandens beretning for 2022 

 

Så sidder vi her igen, og endnu et år er gået i DcH Lindholm.  Endelig et år, hvor vi 
atter kunne begynde at dyrke det sociale samvær, i forbindelse med vores træning. 

Desværre startede 2022 på samme måde som 2021, med at Tranum kursus for 
trænere blev aflyst grundet Corona. 

Heldigvis blev dette den eneste gang i løbet af året, hvor corona fik så stor 
indflydelse på vores aktiviteter. 

 

Træningsåret startede traditionen tro med standerhejsning. 
Her fik vi hejst vores fine nye stander, der desværre senere på året blev stjålet. 
Derudover blev juleposerne, fra den aflyste juleafslutning i 2021 uddelt, til de børn 
der havde været tilmeldt juleafslutningen. 

 

Til generalforsamlingen valgte Malene ikke at genopstille til bestyrelsen, da hun har 
fået sig en lille baby, og derfor valgte at prioritere tiden med familien. I stedet trådte 
Lone, der havde været suppleant, ind som bestyrelsesmedlem, og Rikke blev valgt 
ind som suppleant. 

 

I maj afholdt vi traditionen tro landskonkurrence i C og B klassen, samt i Rally. Det 
var dejligt igen at kunne mødes til konkurrencer på tværs af klubber og kredse.  
Vi havde besøg af Sus fra Vandhunden, der havde en stand med masser af lækre 
sager, man som hundefører bestemt ikke kan leve uden. Standen var velbesøgt og 
må bestemt regnes for en succes. 
Konkurrencedagen forløb rigtig fint og fik en del ros med på vejen, fra de deltagende 
hundeførere. Det kan vi takke alle de frivillige hjælpere for, det er dem der får det 
hele til at hænge sammen, sådan en dag. 

 

I august havde vi besøg af Anne fra TopHund til et kursus i hundefitness, og hvordan 
man kan styrke sin hund, samtidig med at styrke samarbejdet med hunden, samt 
opvarmning og nedkøling af hunden i forbindelse med træning. Kurset blev afholdt 



af to omgange, et for trænere, og et for medlemmer.  
Medlemmerne var temmelig begejstrede over muligheden for at deltage i kursus, og 
pladserne var hurtigt udsolgt. Vi var i bestyrelsen ikke spor i tvivl om at den succes, 
med at medlemmerne også får mulighed for at deltage i nogle kurser, skulle 
gentages. 

 

2022 blev året, hvor vi endelig fik bygget aktivitetsbanen færdig, altså næsten 
færdig, for vi mangler stadig liiiige lidt småting, men den er funktionel, og er allerede 
blevet brugt flittigt.  
En kæmpe stor tak skal lyde, til alle jer, der har hjulpet med til, at banen nu er en 
realitet.  
Der skal også lyde en stor tak til Friluftsrådet, der støttede banen med et tilskud på 
40.000 kr. 

 

Først på efteråret valgte Joan at trække sig fra bestyrelsen, og Rikke overtog hendes 
plads som bestyrelsesmedlem.  

 

I løbet af efteråret blev det tydeligt, at nogen (undertegnede) efterhånden havde 
fået lidt for mange og lidt for store arbejdsopgaver, og da vi jo så tit hører om 
ministerrokader, tænkte vi, at det må vi da også prøve ;-)  
Efter at have forelagt ideen for trænergruppen, påbegyndte vi derfor overdragelse 
af posten som træningsleder, fra undertegnede til Rikke. Det er en stor post, der 
indeholder mange forskellige elementer og udfordringer, hvorfor selve 
overdragelsen tager noget tid. Rikke har dog kastet sig over opgaven, og har allerede 
en masse gode ideer til hvordan vi gør DcH Lindholm til et endnu bedre sted at 
komme og træne med sin hund. 
For at Rikke så ikke skulle drukne i opgaver, har Claus overtaget posten som 
sekretær. 

 

Første lørdag i november, afholdt vi vanen tro vores klubmesterskab. Det var en 
super hyggelig dag, med venskabelige drillerier og interne dyster i de forskellige 
grene og klasser. Igen var der bud efter hjælpere, og de skuffede bestemt ikke. 



Tusind tak til jer, der trådte til, så vi der deltog i konkurrencen kunne koncentrere os 
om at være hundeførere. 

 

Om aftenen gentog vi succesen fra året før, og afholdt klubfesten i vores eget 
hyggelige klubhus. Festudvalget havde pyntet så flot op, og sørget for lækker mad 
fra Den lille Havfrue. Der var virkelig lagt op til en super hyggelig aften. Spændingen 
efter dagens konkurrencer blev udløst, og efter lidt forvirring, bytten dommersedler 
rundt og omtælling, fik de rigtige også udleveret pokaler i B-klassen. Dette betød at 
en meget stolt kasserer kunne prale af at have slået sin træner, hvilket bestemt ikke 
gik stille for sig.  
Da årets vandrepokaler skulle uddeles, blev jeg tildelt den meget fine titel: ”årets 
DcH’er 2022” Det er jeg utrolig stolt af, og beæret over. Endnu en gang, tusind tak 
for den fine anerkendelse. 
Festudvalget havde igen i år arrangeret amerikansk lotteri, med store flotte 
præmier. 
Normalt er dette jo også aftenen hvor årets trænergaver bliver uddelt. Desværre 
havde der været en del forsinkelser, (som senere endte i at vi måtte finde en helt 
anden leverandør) så som et lille plaster på såret, fik alle der skulle have gaver, en 
flaske rødvin.  
Det viste sig at være held i uheld, da klubbens ellers pålidelige vin-pusher ikke havde 
sørget for nok rødvin til festen, og baren var løbet tør.   ;-)  
Det var en super hyggelig aften, snakken gik og øllet flød til de sene timer. 
 

Første lørdag i december var det tid til årets juleafslutning. Der var en fantastisk 
tilslutning. Den store flok af voksne, børn og hunde begav sig ud i terrænet, for at 
finde julemanden. Trods lidt offroad med kørestol og sporhunde der havde travlt 
med alt andet end at lede efter julemand, lykkedes det heldigvis at finde ham, og 
alle de glade børn fik karameller.  
Da vi kom tilbage til klubhuset, havde han slikposer til børnene, og Karna havde 
sørget for gløgg og æbleskiver. Efter en hyggelig eftermiddag, ønskede vi alle 
hinanden glædelig jul, og gik hver til sit.  
 

Sikken en skøn afslutning på året i DcH Lindholm. 

 



Mærkedage i 2022: 

Benny Madsen, træner, 60 år 

Leif Simonsen, græsrod,  60 år 

Kurt Bundgaard, bestyrelsesmedlem, 70 år 

Steen Købsted, æresmedlem, 70 år 

 

Endnu en gang stort tillykke til jer. 

 

Til slut vil jeg gerne sige tak - først og fremmest til alle trænerne og bestyrelsen, for 
det store arbejde og de mange timer I lægger i klubben. Uden jer havde vi selvsagt 
ikke noget DcH Lindholm.  
Derudover også en tak til alle frivillige, Det betyder uendelig meget at I møder op, og 
hjælper til i løbet af året.  
Til sidst også en stor tak til vore sponsorer og samarbejdspartnere. 

 

Irene Lønvig 
Formand DcH Lindholm 


