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Vi er nu godt i gang med 2019, hvor vi havde en pæn indskrivning. Dejligt at se
flere nye hvalpe ejere, en stor velkomst skal lyde herfra.
Jeg håber, at i falder godt til i kredsen ellers er i velkommen til at kontakte
undertegnede.
Det er rart at se, hvor mange der kommer til træning især Unghunde- holdet, er
godt besøgt. I møder op selv om vejret ikke altid er det bedste, og stemningen
på holdet er altid god. Det er også godt at se, at der i dag er en del hvalpe på
holdet.
Vores general forsamling gik godt, stille og roligt. Dem bestyrelsen ønskede
valgt blev valgt. Herfra skal lyde en stor tak for støtten, til os der sidder og
arbejder for jer alle sammen.
Det har været Fastelavn, en dejlig tradition i kredsen. Desværre var vi ikke så
mange i år, men herligt var det. Ja der var i år flere voksne end børn. Dejligt at
få lov til, at være lidt barnlig.
Jeg håber, at mange bruger vores hjemmeside, hvor i bl.a. kan se hvad der sker i
kredsen samt andre aktuelle nyheder. Husk at i alle kan skrive til web. Master
og få oplevelser med jeres hund samt billede® lagt ind.
Jeg har lige været til formandsmøde, hvor 39 formænd havde tilmeldt sig. Vi
havde et godt møde, hvor der var en god stemning og mange gode diskussioner.
En af nyhederne var, at det nu er tilladt at afholde UHP prøve fredage fra kl.
12.00. Det er også godkendt i Tyskland.
Der var fremvisning af nogle af de nye tiltag som findes i vort nye
prøveprogram. Det kunne være dejligt, hvis nogle i kredsen ville kigge lidt på
f.eks. Rally. Her arbejdes på en bane som er opsat, hvor der laves forskellige
øvelser. I Rally arbejdes der med 4 forskellige sværheds- grader.
Så er der Nose Work, hvor det er dufte som gemmes. Hundene skal arbejde med
deres næser. Dette lød også spændende. Sidst men ikke mindst er der felt søg.
Der er mange nye tilbud/tiltag. Det kunne være sjovt, hvis nogen fra kredsen
havde lyst til at sætte sig lidt ind i det, så vi kunne benytte et el. flere af
tilbuddene på træningsbanen.
Som sidste år vil der komme triatlon for hunde. 100 m. svømning, løb og til
sidst cykling. (se arrangement kalender).

Der kommer nyt kursus for kreds figuranter i 3 moduler.

Der kommer en ny udgave af det nye prøveprogram. Det er
Schæferhundeklubben For Danmark som laver det. Så vidt jeg har forstået, får
dem der allerede har købt det røde byttet om.
Til sidst kunne vores hovedbestyrelse godt tænke sig, at flere ville tilmelde sig
betaling service, da det koster vores klub utrolig mange penge til Danske Bank,
når der skal sendes girokort samt rykkere ud. Disse penge kunne klubben godt
have glæde af andre steder.
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