Bestyrelsens Beretning for Myndeklubben 2012
Medlemmer
"Vi håber selvfølgelig på at blive flere, men forventer ikke de store udsving i nærmeste fremtid"
Dette skrev jeg sidste år ved denne tid, da var vi 330 medlemmer. Vores medlemstal er dog steget med næsten 10%, så vi
pr. 31.12.2012 er oppe på 360 medlemmer.
I efteråret 2012 har IUK (Irsk Ulvehunde Klub) taget beslutning om nedlæggelse af deres klub pr. 31.12.2012, så derfor
vil vi i Myndeklubben blive markant flere medlemmer i 2013, da IUK overfører medlemmer til os.
Registreringer
Af Myndeklubbens racer er der i 2012 registreret følgende nye hunde
9 Afghansk Mynde heraf 2 importer
4 Borzoi alle importer
4 Greyhound alle importer
18 Italiensk Mynde heraf 2 importer
1 Magyar Agar import
6 Pharaoh Hound
7 Podengo Portogues, Korthåret Dværg
6 Podengo Portugues, Ruhåret Dværg heraf 1 import
5 Saluki alle importer
82 Whippet heraf 9 importer
Udstillinger
I 2012 har vi gennemført 7 udstillinger.
I marts var vi i Kirke Eskilstrup hvor Birte Scheel og Pernille Monberg begge fra Danmark dømte 79 hunde hvor vi også
så en enkelt Etnahund
I juni var vi i Hasmark på fyn hvor Wim Wiersma fra Holland og Tarah Jenkins fra Irland dømte 90 tilmeldte hunde
lørdag og 103 tilmeldte hunde søndag. Lørdag aften var der udstillermiddag med stor tilslutning.
I juli var vi i Nørresundby hvor Marliese Müller fra Schweiz dømte 97 tilmeldte hunde.
I september blev det så Gilleleje, hvor Miklos Levente fra Ungarn og Henrik Härling fra Sverige dømte ialt 144 tilmeldte
hunde
I oktober i Års var det Tanya Ahlman-Stockmari fra Finland, der dømte 67 tilmeldte hunde.
Vi sluttede af med årets juleudstilling i Nyborg hvor vi igen havde mulighed for at lave julelotteri med gevinster til
samtlige tilmeldte hunde og hvor vi for første gang uddelte årets Racevindertitler med stor succes. Til udstillingen havde
vi igen et overvældende antal tilmeldinger og derfor dømte Björn Fritz og Joakim Bartusch i alt 141 hunde.
I alt havde vi i 2012, 724 tilmeldinger til vores udstillinger hvilket er rigtig mange i forhold til vores normale antal, der de
sidste mange år har ligget på ca. 4-500 tilmeldte hunde pr. år. Det store tilmeldingsantal har også bevirket at vi har været
nødt til at indkalde ekstra dommere til nogle af racerne i både Gilleleje og Nyborg.
Lure coursing
Atter i år kunne vi afholde 2 konkurrencer.
15. Juli 2012 i nordjylland (Lindholm) - området & faciliteterne er som skabt til os.
Vi skriver i altid indbydelsen at vi har et max på 90 hunde, men vi kom alligevel på over 100 hunde. Vi havde en del
tekniske problemer, men alt blev løst (tak til den norske dommer), og alle endte med at få en god dag..
23. september 2012 i Gilleleje. Vi druknede ikke i regn i år, vejrguderne viste sig fra deres pæneste side, og alt materiel
virkede som det skulle. Og hundene fik 2 gennemløb i år! Da formanden var til EM i Ungarn da tilmeldingen startede, så
nåede vi op på ca 120 hunde inden vi fik lukket, det tog ca 4 dage.
Og så en smut til Ungarn hvor EM i Lure coursing blev afholdt
Danmark stillede i år op med 9 hunde. Vi havde nogle dejlige dage med smukt (hedebølge) vejr.
Det danske landshold placerede sig flot med en enkelt 4. plads. Tillykke til Lulu & Ole.
Tak til Karin Jansz for at arrangere turen.
Træningen har i 2012 måske fundet et naturligt leje. Der har kunnet trænes mindst 1 gang pr. måned på både Sjælland og i
Jylland.

Aktiviter
Nytårsgåtur i Dyrehaven på Sjælland
Nytårsgåtur ved Moesgård Museum i Jylland
Handlerkursus i Nyborg med Nicklas Eriksson fra Sverige (februar)
Fællesspisning og hygge både i det nordjyske og det midtsjællandske
Gåture i påsken & pinsen i Bagsværd, Glumsø og Skagen
Hundens Dag i Tivoli-Friheden sammen med DKK
Mynde gåtur i Aalborg Zoo
Hjortehundetræf arrangeret af Jeanette Clausen (racerepræsentant for Skots Hjortehund)
LC-opvisning på Store Hestedag i Roskilde
Hundens Dag i Tivoli i København sammen med DKK
3-dages PR-arrangement med LC-film og hunde på stand i Assentoft ved Randers
Agilitydag på Sannes hundecenter i Hedensted
Som I kan se er der afholdt en masse aktiviteter fra nord til syd, og øst og vest. Jeg ved der herudover har været afholdt
gåture og sammenkomster medlemmer imellem rundt omkring i landet, tak for det.
Myndenyt
Vi ønsker at vores blad skal være så aktuelt som overhovedet muligt, når det udkommer, så ofte arbejdes der på bladets
indhold helt op til få dage før det er i hænderne på vores medlemmer. Det betyder at det kan svinge lidt med
udgivelsesdagen, men vi har i samarbejde med vores trykker lykkedes med at det bliver udsendt medio måneden +/- ca. 8
dage. Da vi ofte har haft stof i bladet der vedrører den måned bladet udgives kan vi konstatere at det vist er ret godt.
Klubben har et rigtigt flot klubblad, som både rammer bredt og smalt. Tak til Lotte & Jan for det store arbejde. Også i år
vil vi gerne modtage noget fra dig, et foto, en lille artikel, husk det er dit blad.
Hjemmesiden
Vi har en hjemmeside der virker, vi syntes den er flot, og I bruger den ofte, og det er vi glade for. En stor tak til vores
webmaster for vedligeholdelse og opdatering af hjemmesiden.
Tak
Det bliver også en lang liste i år, tak til Ole Rosschou for dit arbejde & engagement i bestyrelsen, tak til
racerepræsentanterne Karin Jansz, Kirsten Kristensen, Lotte & Peter Bjørnsen, Lise-Lotte Knudsen, Karin Schlichter,
Bente Frøling, Jeanette Clausen og Brian Ankerstjerne Hansen samt Simona Davidsen for jeres arbejde med
racespecifikke opgaver.
Atter tak til Lise-lotte Knudsen for dine dejlige & sjove kataloger og tak til Facebook-gruppen (Christina Friis Madsen,
Nina Christensen & Brian Ankerstjerne) et initiativ som vi virkelig har fået stor glæde af.
En stor tak til Karin Jansz for det store arbejde med coursing både i Danmark og internationalt.
Og sidst en stor tak til alle jer der giver en hjælpende hånd på vores udstillinger/træninger & aktiviteter/gåture, uden jer
gik den ikke!
Vi vil endvidere sige tak alle vores sponsorer og samarbejdspartnere for et godt samarbejde i 2012, og en særlig tak skal
lyde til vores hovedsponsorer Royal Canin, Thadaeus Shipping (som er tiltrådt som sponsor fra september måned) og OK
Benzin, der med hovedsponsoraterne i klubben medvirker til at vi har mulighed for at præmiere mange flere af vores
vindere på klubbens arrangementer. Vi ser frem til et rigtig godt samarbejde med alle vores sponsorer fremadrettet!!
På bestyrelsens vegne
Lars Johansen
Formand myndeklubben

