
Bestyrelsens Beretning - Myndeklubben 2013 
 

 

Medlemmer 

"vi bliver markant flere" dette skrev jeg sidste år, og det må man sige vi er blevet. Pr. 31/12-2013 er vi 

kommet op på 491 medlemmer, hertil skal dog siges at vi har fået overført 124 medlemmer fra 

IUK(Irsk ulvehunde klub) Men det en netto fremgang fra de 360 medlemmer vi var sidste år. 

 

Registreringer 

Af Myndeklubbens racer er der i 2013 registreret følgende nye hunde 

1 Afghansk Mynde importer 

2 Borzoi begge importer 

13 Greyhound heraf 1 import 

8 Hjortehunde heraf 1 import 

22 Irsk Ulvehund 

9 Italiensk Mynde  

1 Magyar Agar import 

1 Pharaoh Hound import 

3 Podengo Portugues, Ruhåret Dværg 

3 Saluki alle importer 

33 Whippet heraf 5 importer 

 

Udstillinger 

I 2013 har vi gennemført 7 udstillinger.  

I marts var vi i Skælskørhallen hvor Charlotte Høier, Danmark, og Veronika Kucerova Chrpova, 

Tjekkiet dømte 104 hunde. 

I maj var vi i Hasmark på Fyn hvor Barbara Arndt, Canada og Elizabeth Gonzalez, Gilbraltar lørdag 

dømte 109 hunde - og sammen med Birgit Wamberg, Danmark,  dømte 81 hunde søndag. Antallet af 

udstillede hunde blev lige nøjagtigt større end rekord antallet sidste år. Lørdag aften havde vi igen 

udstillermiddag med en stor tilslutning af glade udstillere 

 

I juli var vi i Nørresundby hvor Malgorzata Szmurlo fra Polen og Vibeke Ellesøe  fra Danmark dømte 

98 hunde. 

 

I september blev det så Roskilde, hvor Veronika Chrpova, Tjekkiet og Ludmila Fintorová, Slovakiet 

dømte ialt 144 hunde 

 

I oktober i Års var det Marie Gadolin fra Sverige, der dømte 59 hunde. 

 

Vi sluttede af med årets juleudstilling i Nyborg, hvor vi også uddelte årets Racevindertitler på denne 

årets sidste udstilling. Til udstillingen var der 129 fremmødte hunde, som Outi Piisi-Putta, Finland og 

Ingrid Krah-Heiermann, Tyskland  dømte. 

 

I alt havde vi i 2013, 724 fremmødte hunde til vores udstillinger, hvilket igen er betydeligt over det 

normale antal, der de sidste mange år har ligget på ca. 5- 600 tilmeldte hunde pr. år. (på nær 2012 

hvor der også var 724 hunde tilmeldt) 

 

Lure coursing 

Atter i år kunne vi afholde 2 konkurrencer. 

14. Juli 2013 i nordjylland (Lindholm) Området & faciliteterne er bare super. 

Ingen tekniske problemer i år, alt forløb som det skulle, og vejret var med os.. Der deltog 76 hunde, 

som alle fik en god dag. 

 



7. september 2013 i Roskilde. vejrguderne viste sig fra deres pæneste side, og alt matriel virkede 

(næsten)som det skulle, vi brændte et par ruller af, men nye er indkøbt. Vi havde 101 hunde med, vi 

fik lavet en rigtig god bane, som snød mange af hundene, underlaget var dog lidt hårdt. 

 

Og så en smut til Tyskland hvor EM i Lure coursing blev afholdt 

Danmark stillede i år op med 13 hunde Der var 806 hunde tilmeldt.  Vi havde nogle dejlige dage med 

godt vejr, selvom der kom en lille orkan eller 2. Det danske landshold blev placerede med en flot 4. 

plads til whippet Sif (Coastwind Riders Madonna), ejet af Frida Bogetoft Mathiesen fra Fyn 

Tak til Karin Jansz for at arrangere turen.  

 

Træningen har i 2013 måske fundet et naturligt leje. Der har kunnet trænes mindst 1 gang pr. måned  

på både Sjælland og i Jylland. 

 

Aktiviteter 

Nytårsgåtur i Dyrehaven på Sjælland 

 

Afghanerdag 

 

Handlerkursus i Nyborg med Nicklas Eriksson fra Sverige 

 

Gåture i påsken & pinsen i Bagsværd, Brøndby & Fyn  

 

Hundens Dag i Tivoli-Friheden sammen med DKK 

 

Hjerne gymnastik for mynder  

 

Ringtræningsdag for mynder og deres ejere 

 

Whippet gåtur i det østjyske 

 

Hjortehundetræf arrangeret af Jeanette Clausen (racerepræsentant for Skots Hjortehund) 

 

Hundens Dag i Tivoli i København sammen med DKK 

 

Myndeklubben og Bassetklubben gåtur  på Sjælland 

 

Vinter Whippet gåtur med æbleskiver i det vestjyske 

 

Også i år er der afholdt mange aktiviteter, og vi har været omkring i hele landet, jeg håber ikke jeg har 

glemt noget. Hvis jeg har, så undskyld. Og tusind tak til alle jer der deltager 

 

Myndenyt 

Vi har et flot og aktuelt klubblad, tak til Lotte & Jan.  Myndeklubben er afhængie af jer medlemmer 

for at lave et god blad. Og her kan DU hjælpe. Send os et par ord,  et foto. Husk det også er dit blad 

 

 
Hjemmesiden 
"Flot, pæn og så er det let at finde det man leder efter" Det får jeg ofte fortalt af nye medlemmer, og 

jeg er ikke uenig :-)  En stor tak til vores webmaster for vedligeholdelse og opdatering af 

hjemmesiden. 

 

 

 



Bidrag til nødhjælpsfonden 

Myndeklubben har 2 gange i 2013 overført beløb til nødhjælpsfonden ved Dansk Kennel Klub hhv. 

1800 kr og 4725 kr 

 

Tak 

Tak til alle racerepræsentanterne for jeres arbejde, tak til Facebook gruppen, og tak til alle der har 

repræsenteret Myndeklubben i 2013, både ind & udland, tak for hjælp til vores kataloger, og tak til 

alle jer der giver en hjælpende hånd på vores udstillinger/træninger & aktiviteter/gåture 

 

Sponsorer 

En stor tak alle vores sponsorer og samarbejdspartnere i 2013, også i år, en særlig tak til vore 

hovedsponsorer 

Royal Canin som giver foder til alle vores udstillinger og LC konkurrencer og køber reklamer på 

vores traliere 

Thadaeus Shipping som har sørget for de smukke rosetter på vores 3 sidste udstillinger og har klædt 

landsholdet til EM i lurecoursing rigtig flot på. 

OK Benzin der med en kontant indsprøjtning i klubben medvirker til at vi har mulighed for at tilbyde 

vores medlemmer endnu flere aktiviteter.  

Vi ser frem til et rigtig godt samarbejde med alle vore sponsorer i 2014.  

Også en stor tak til de "private" sponsorer, der gør såvel vores udstillinger samt LC-konkurrencer lidt 

mere farverige med både store og små gaver. 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Lars Johansen 

Formand myndeklubben 


