Bestyrelsens beretning for 2014
2014 har været endnu et godt år for Sydkystens
Hundeskole.
Vi har udbudt godt 325 kurser og arrangementer
(heraf cirka 100 selvtræningshold) og har haft ca.
1.200 deltagere. Udover vores træningsarealer i
Jersie, Osted samt Glostrup har vi 1.10.13-30.4.14
lejet en hal på Gjeddesdal Gods i Greve, 1.10.30.11.14 en hal på Tunegård i Roskilde samt siden
1.11.14 en hal på Brordrupvej i Kamstrup, Roskilde.
Hallen på Tunegård måtte vi forlade med dags
varsel, da vi på grund af naboerne måtte aflyse
flere træninger. Heldigvis fik vi meget hurtigt
fundet en hal i Kamstrup, som vi er meget glade
for. Udover egne arrangementer har vi lejet hallen
ud til andre hundeforeninger og privatpersoner.
Vores officielle medlemstal ved årsskiftet var 293.
Vores nyhedsmail sendes til mere end 600
adresser.
Som sædvanlig har vi haft et bredt udbud af kurser:
Hvalpehold, let øvet, begynderhold for hunde fra 5
måneder, rally- og LP-hold på alle niveauer, ringtræning, sund hund og hundemassage, trick/færdighedsprøve, sporkurser samt selvtræning.
Vi arrangerede Hundedagene 2014 i Bramsnæs, et
4-dages arrangement sidst i juni med et bredt
udbud af kurser samt en officiel LP-prøve og en
officiel rallyprøve,
Endvidere har vi stået for et Sjov Sommer
arrangement, 11 rallyprøver og 2 LP-prøver.
Vi har udbudt vores egen Rallyinstruktøruddannelse for første gang.





Paul Lysholdt
Stine Lerche-Jørgensen
Susanne Bach

Vi har således mange højt kvalificerede trænere,
som løbende videreuddanner sig. Af større
videreuddannelse skal nævnes at Stine har
gennemført Hund & Trænings instruktøruddannelse.
Evalueringerne viser, at langt de fleste kursister er
rigtigt tilfredse med at deltage i kurserne, og langt
de fleste kommer igen og igen.
I forbindelse med vores traditionelle rallynytårsprøver 31. december 2014 blev Sydkystens
Hundeskoles Hundepris uddelt for første gang.
Dommerkomiteen bestående af Christina Ulrich
Pedersen og Anita Jakobsson havde valgt at uddele
i alt tre priser: Til HTM-udøver Anja Christiansen,
DKK’s rallyudvalg (Johanna Allanach, Paul Lysholdt
og Pia Hansen-Schwartz) samt dyrlæge Thomas
Ingvorsen.
2015 er skudt i gang. Udover det sædvanlige brede
udbud af kurser har vi planlagt 6 officielle rallyprøver, 2 LP-prøver samt Hundedagene 2015.
Sidstnævnte afholdes på Feddet Camping i Faxe og
omfatter bl.a. en uofficiel rallylandskamp mellem
Danmark og Sverige.
Jeg vil takke Christina Ulrich Pedersen, Connie Bai,
Lonni Gulmark Prirsching, Merete Marx Stenaae og
Tina Nordlund for et dejligt, konstruktivt og
effektivt arbejde i bestyrelsen.
Sidst - men ikke mindst - tak til alle instruktører for
deres fantastiske engagement og alle vores
kursister og prøvedeltagere for deres store
opbakning.

Vi har budt velkommen til Connie Bai som Instruktør. Vi har desværre måtte tage afsked med
Susanne Jeppesen.

På bestyrelsens vegne

Ved årets udgang er den faste stab af instruktører:
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