Bestyrelsens beretning for 2012
2012 har været endnu et godt år for Sydkystens
Hundeskole.
Vi har i alt udbudt godt 140 kurser og arrangementer,
og har haft ca. 700 deltagere. Udover vores
træningsareal i Jersie har vi i 1.10.11-31.3.12 lejet en i
en hal i Greve, i perioden 1.10.12-30.11.12 en hal i
Havdrup og fra 1.12.12-30.4.13 en hal i Køge. Specielt
den sidste hal har vi været meget tilfredse med og
udover egne arrangementer har vi lejet hallen ud til
andre hundeforeninger og privatpersoner. Endvidere
har vi introduceret den meget populære selvtræning,
hvor op til 6 personer ad gangen kan træne for 50 kr. i
timen.
Vores officielle medlemstal ved årsskiftet var 271. Vores
nyhedsmail sendes til over 500 adresser.
Udover en lang række standardkurser for hvalpe, let
øvet, øvet, begynderhold for voksne hunde, rally
begynder, rally øvet, LP, LP begynder og LP-stjernehold,
har vi udbudt en række specialhold.
LP
• Fri ved fod
• Foredrag med Niina Svartberg: Belöningsträning
för konkurrenslydighet
• Helhed og detaljer: Målrettet træning mod
LP1/2/3
• LP1 generalprøve
• Think-plan-do: Planlæg/træn målrettet mod
LP1/2/3
• Sommer LP
• Sommer LP og rally
• Spøgelsestimen
• Uofficiel Lydighedsprøve
Rally
•
•
•
•

Introduktion til rally
Rally specialkursus
Rallylydighed champion
Rallylydighed ekspert/champion

Andet
•
•
•
•

Aktivering og lydighed til familiehunden
Barn og hund
Ringtræning
Teoretisk og praktisk sporkursus (begynder) Vibeke Gyldenkærne

•
•
•
•

Schweisskursus
Ringtræning
Tricks
Tricks og aktivering

Endvidere har vi stået for et Sjov Sommer arrangement,
og rallyprøver 29.3, 3.6, 16.9 og 31.12.2012.
Den faste stab af instruktører har været:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anita Jakobsson
Charlotte Lia
Conni Hansen
Eva Jensen
Jeanel Kristensen
Lonni Gulmark Prirsching
Merete Marx Stenaae
Paul Lysholdt Rasmussen
Susanne Bach

Bortset fra Conni Hansen og Paul Lysholdt er det
instruktører som er startet i 2012 i Sydkystens
Hundeskole. I 2013 er desuden Mette Rio engageret
som instruktør. Vi står dermed med 10 højt
kvalificerede trænere og et imponerende
træningsudbud.
Evalueringerne viser, at langt de fleste kursister er
rigtigt tilfredse med at deltage i kurserne, og langt de
fleste kommer igen og igen.
Vi drømmer om, og arbejder for, at få en mere fast base
med udendørs og indendørs faciliteter, så vi kan tilbyde
træning årets rundt, og ikke bestandig skal lede efter
træningshaller.
Vi arbejder for at udvide trænerstaben, så vi kan tilbyde
endnu flere kurser og endnu bredere geografisk
spredning.
Jeg vil gerne slutte med at sige tak til Christina Ulrich
Pedersen, Lonni Gulmark Prirsching og Merete Marx
Stenaae for et dejligt, konstruktivt og effektivt arbejde i
bestyrelsen.
Og tak til alle instruktører for deres fantastiske
engagement.
På bestyrelsens vegne: Paul Lysholdt 17. februar 2013.

