
Formandens beretning fra året 2022 

Så er endnu et år gået, coronaen har ikke forhindret os i et aktivt år med prøver og den faste 

træning og samværet i klubhuset 

Der er ikke lavet om på træningstiderne i år, vi fortsætter med IGP og færdselsholdet med 

start kl. 18.30 og gr C efterfølgende og Intro/hvalpeholdet kl. 19.30 

Derudover har John og Rene fået etableret ringtræningen som en fast rutine. Søndag i 

vintersæsonen og torsdag aften i sommersæsonen. 

Stemmeberettigede medlemmer 38 pr. 1 februar 2023 

Medlemmer uden stemmeret 2 pr 1 februar 2023 

Det har været et meget aktivt år, klubbens medlemmer har aflagt ialt 39 prøver i løbet af året 

Vi har i kredsen haft  

Brugsprøve den 30/4 og den 1/5 

IBGH DM 4/6 

Kredsmesterskab 12/11 

Brugs prøve den 26/11 og den 27/11 

Derud over er der flere af klubbens medlemmer der har deltaget i prøver i andre kredse 

Introprøver her i kredsen, løbende i løbet af året når der var nogen der var klar til at komme 

videre til færdselsholdet, 7 stk.  

Prøver aflagt af klubbens medlemmer både i kredsen og udenfor kredsen.  

1 BegB   

9 BH 

1 SPr  

1 GPr  

1 FPr1 

1 STP2 

8 AD  

6 IFH2   

3 IBGH1 

1 IBGH 3 



Vi har haft Vivi Gilsager som dommer til vores kredsmesterskab, ellers har vi været så heldige 

at Per har haft mulighed for at dømme til de øvrige prøver.  

Pladsen 

Pladsen fremstår rigtig fin syntes jeg,  

Vi kan hejse flaget når vi har noget at fejre, og banen er fin og god, men vi har stadig 

problemer med muldvarpene, der skal arbejdes aktivt og hårdt for at holde dem nede. 

Vores parkeringsplads er udfordret i de perioder hvor der kommer meget vand. 

Vi har en enkelt gang i år haft besøg af rottemanden. 

Kantinen 

I kantinen har vi fået godt gang i mad om torsdagen  

- Om søndagen foregår det mest som medbragt ta selv bord.  

Der er kommet flere som byder ind på at lave mad om torsdagen. Det er bare så dejligt ( vi 

har lavet en lille gruppe hvor der meldes ind når det passer, der er lige nu 5 i gruppen) 

Jeg har hørt fra vores kasser at vi har hentet nogen penge hjem vi kantinen, det er dejligt når 

der bliver støttet op om det.  

 

Der er rigtig mange som gør en stor indsats for at få tingene til at fungere i klubben. 

Der er trænere og figuranter, der er kantinen med indkøb og madlavning, der er græsslåning 

og tømning af toilettet, bekæmpning af muldvarpe og arbejdsdagene 

En stor tak til alle som har været med til at gøre en indsats i løbet af året. 

Der er spændende ting som sker i det kommende år Ud over de prøver der nok planlægges 

gennem året, er vores traditionen rige IBGH DM også i planlægningsskeen, og så skal vi 

have en avlskåring den 24 juni.  

 

Ketty Jensen  

 


