Bestyrelsens beretning for 2011
2011 har på mange måder været et spændende år for SHS.
Vi har i alt udbudt godt 110 kurser og arrangementer, og har haft ca. 650 deltagere. Udover vores træningsareal i
Jersie har vi i vinteren 2010/2011 lejet os ind i et ridehus, og i perioden 1.10.11-31.3.12 i en hal i Greve. Specielt
det sidste har været en overvældende succes, og udover egne arrangementer har vi lejet hallen ud til andre
hundeforeninger og privatpersoner.
Vores officielle medlemstal ved årsskiftet var 318. Vores nyhedsmail sendes til over 450 adresser.
Udover en lang række standardkurser for hvalpe, let øvet, øvet, begynderhold for voksne hunde, rally begynder,
rally øvet, LP og LP-stjernehold, har vi udbudt en række specialhold.
LP
•
•
•
•
•
•
•
•

Fri ved fod
Introduktion til LP
Konkurrencepsykologi og mental træning - Niina Svartberg
LP fællesøvelser
LP med Åsa Eriksson
LP med Birgitte Brüel
Nytårs-LP
Think-plan-do: Planlæg/træn målrettet mod LP1/2/3

Rally
•
•
•
•
•
•
•

Introduktion til rally
Jule-rally
Nytårs-rally
Rally specialkursus
Rallylydighed bedømmelse - Frank Kuhfeld
Rallylydighed champion
Rallylydighed champion plus

An det
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Apporteringskursus - Charlotte Lia
Barn og hund
Heelwork to Music og Freestyle - Anja Christiansen & Sofie Eggert
Hvalpe-/unghundesocialisering
Hvalpesocialisering
Kamp-/muskelhunde - Sussi Frisch
Lydighed/tricks
Ringtræning
Sommer LP og rally
Sommetræning
Teoretisk og praktisk sporkursus (begynder) - Vibeke Gyldenkærne
Teoretisk og praktisk sporkursus (Øvede)
Trimmekursus

Endvidere har vi stået for et Sjov Sommer arrangement, og en rallyprøve 12. juni med Trine Dyrgaard som
dommer.

Den faste stab af instruktører har været:
•
•
•
•
•
•
•
•

Marie Veje Gormsen
Paul Lysholdt
Nette Stormlund
Susanne Jervin
Mette Andreassen
Camilla Johannessen
Conni Hansen
Charlotte Worm

Evalueringerne viser, at langt de fleste kursister er rigtigt tilfredse med at deltage i kurserne, og langt de fleste
kommer igen og igen.
På de ydre linjer er det således gået rigtigt godt i 2011.
Desværre har der været uro på de indre linjer. Jytte Wagner stoppede i bestyrelsen 11.9, Mette Andreassen
indtrådte som suppleant kort tid efter, men stoppede umiddelbart efter. Ved årsskiftet var vi således kun 4 i
bestyrelsen.
Samtidig var der uro på trænersiden, idet der sidst på året opstod en situation, som gjorde at Nette Stormlund
valgte at stoppe som instruktør hos os.
Det blev endnu værre i starten af 2012. Uenighed om hvordan SHS skulle drives resulterede i at Marie Veje
Gormsen valgte at stoppe i bestyrelsen, og samtidig fratrådte Mette Andreassen, Susanne Jervin og Marie som
trænere med øjeblikkelig virkning. Det skete den 18. januar.
Vi var ikke helt uforberedte, og heldigvis kunne vi samme dag dels annoncere to nye bestyrelsesmedlemmer:
Lonni Prirsching og Nina Synnest, dels to instruktører til at overtage de hold som de fratrådte instruktører
efterlod: Lonni Prirsching og Jeanel Kristensen. Tak til dem alle, for at træde til med kort varsel og på meget
kvalificeret vis. Derudover er Anita Jakobsson tiltrådt som instruktør, så vi nu er fem instruktører:
•
•
•
•
•

Anita Jakobsson
Conni Hansen
Jeanel Kristensen
Lonni Prirsching
Paul Lysholdt

Med Anitas indtræden har vi samtidig fået adgang til et dejligt træningsareal i Osted, som nu bliver udgangspunkt
for en række af vores kurser.
Hvis vi skal holde aktivitetsniveauet fra 2011 er det for lidt med fem instruktører, så vi har søgt efter nye
instruktører – og en af den nye bestyrelses første opgaver bliver at tage stilling til seks ansøgninger om at blive
instruktør for Sydkystens Hundeskole.
Jeg vil gerne slutte med at sige tak til:
Charlotte Worm Larsen – for hendes indsats i bestyrelsen
Camilla Johannessen – for hendes indsats i bestyrelsen og som træner
Nina og Lonni for det hidtidige samarbejde i bestyrelsen, jeg håber det fortsætter længe!
Conni, Anita, Lonni og Jeanel for deres indsats som instruktører.
Paul Lysholdt 8. marts 2012

