Beretning for 2017
Det har været et godt år, men vi mangler stadig medlemmer.
Vi sendte en ansøgning om støtte til Borgerbudget på opfordring fra Svend Lund. De giver
hvert år et beløb tll projekter i Faaborg. Vi søgte om at få ordnet græsset i indhegningen, og vi
fik 12.500 til det. Jakobs Haveservice kan ordne planering og græssåning for 10.500 – resten
kan vi bruge til maling.
Vi har besluttet, at Pia og Mie skal have pokalen i år for et godt hundearbejde, som førte til
100 point i championklassen, og endvidere for hendes dygtige arbejde som rally træner. Vi er
meget glade for at hun påtager sig det arbejde, og hendes deltagere er glade for hende.
Desværre har vi ikke pokalen pt., da Lilli, som fik den sidste år, lige er død. Jeg synes, at vi
skal mindes Lilli, som var en dejlig person og var så positiv og spredte glæde på rallyholdet. Vi
holder lige et øjebliks stilhed.
DGI turnering: Vi blev sidst i både rally og agility. Det skyldtes især, at mange ikke mødte op.
Hvordan kan vi gøre det bedre?
Gåture:
12. febr. Sundet Rundt
12. marts Dyreborg
30. april: Sundbakkerne
12. aug. Svanninge
21. okt. Trente Mølle
28. dec. Hos Louise
Færdighedsprøver med Anita 17. sept.
Horne:
Start: 28. okt.
Vi har ikke været nok.
Vi havde 4 til lydighed i foråret og 4 i efteråret.
Agility: 6 forår – 4 efterår
Rally: 10 forår – 10 efterår
Start: 27. marts. Intet Åbent Hus.
Afslutning 7. juni
Åbent Hus 2. aug. kl. 17.
Generalforsamling 28. april
Pia M. og jeg har hjulpet Hundestjernen med at starte Nosework.
1. okt. Pia D. og jeg var på rallykursus hos Iben: Klar, parat, start
Pga. en brøler hvor vi har glemt at slukke for varmen, har vi ikke mange penge for øjeblikket,
så der er ikke råd til gavekort til trænere og vin og chokolade til bestyrelsen. Jeg håber, I kan
acceptere det.
Så håber jeg ,at jeg har husket det hele.
Tak allesammen for et dejligt år.

