
Bestyrelsens beretning for 2016 
 
2016 har været endnu et godt år for 
Sydkystens Hundeskole, et år som fortsatte 
med det ændrede fokus, som blev omtalt i 
sidste års beretning. 
 
Vi har udbudt 112 kurser og arrangementer 
og har haft 371 deltagere.  
 
Vores officielle medlemstal ved årsskiftet 
var 225.  
 
Vores nyhedsmail sendes til cirka 800 
adresser.  
 
Som sædvanlig har vi haft et bredt udbud af 
kurser 
 
Vi arrangerede Hundedagene 2016 på hos 
Dansk Hundeskole i Roskilde, et 2-dages 
arrangement sidst i maj med et bredt udbud 
af kurser. 
 
Endvidere har vi arrangeret 7 rallyprøver 
heraf 3 dobbeltprøver.  
 
Vi har budt velkommen til Caroline Ravrot 
og Katrine Bøg som instruktører. Vi har 
desværre måtte tage afsked med Birgit 
Dahlgren.  
 
Ved årets udgang er den faste stab af 
instruktører:  
 

 Anita Jakobsson  

 Caroline Ravrot 

 Charlotte Lia  

 Christina Ulrich Pedersen  

 Conni Hansen  

 Connie Bai  

 Katrine Bøg 

 Lonni Gulmark Prirsching  

 Paul Lysholdt  

 Stine Lerche-Vestergaard  
 
 

I forbindelse med vores traditionelle 
rallynytårsprøver 31. december 2016 blev 
Sydkystens Hundeskoles Hundepris uddelt 
for tredje gang. Dommerkomiteen 
bestående af Christina Ulrich Pedersen, 
Anita Jakobsson og Paul Lysholdt havde 
valgt at uddele i alt tre priser: Til DKK Kreds 
8, Dyrenes Beskyttelse, Roskilde Internat 
samt til Lonni Gulmark Prirsching. 
 
I 2017 kommer igen et varieret udbud af 
kurser. Vi har planlagt tre større 
arrangementer, hvor en dobbelt rallyprøve 
11. februar er gennemført. 29.-30. juli 
afholder vi tre officielle rallyprøver, og en 
uofficiel svensk rallyprøve, som indgår i den 
traditionelle landskamp mod Sverige. 
Endelig afholder vi 31. december 2017 
dobbelt rallyprøve. 
 
Jeg vil takke Amanda Jakobsson, Charlotte 
Lia, Connie Bai, Stine Lerche-Vestergaard, 
Lonni Gulmark Prirsching og Christina Ulrich 
Pedersen 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.  
 
På bestyrelsens vegne  
 
Paul Lysholdt  
 
8. marts 2017 


