
 

Faaborg Hundevenner

Formandens beretning for 2013

Åbent Hus 24. marts. Godt besøgt.

Vi startede træningen 1. april
Vi havde et agilityhold (Jytte) 9 og 2 rallyhold (Jytte 5 og Dorthe/Pia 4)
Et begynderlydighed (Jytte) 6
24 medlemmer.
I efteråret havde vi kun agility og rally med de gamle medlemmer. Vi startede ikke nye hold, fordi 
Dorthe valgte at melde sig ud og ville ikke være træner mere, og Pia var for syg til at tage et hold.
Så jeg kørte videre med de gamle.

Vi var med i DGI turneringen med rally og agility. Der var Hundestjernen og Vestfyn med. Vi holdt 
et stævne med både rally og agiliy i juni, som gik rigtig godt med dejlig kage til bagt af medlemmer.
Det var hårdt at have to stævner på en gang.

Vi begyndte i december at træne et par gange i Hornehallen, og det gik over al forventning. Prisen 
blev til 30,- pr. gang, og vi har været der 19 gange i jan/feb/marts, og vi fik nogle nye medlemmer.
Vi blev godkendt af kommunen som folkeoplysende forening og kan dermed få tilskud til 
Hornehallen.
 
29. sept. var Motioner med din hund og DGI. Det blev holdt i bakkerne og folk skulle ud på en lidt 
hård tur i nogle grupper og finde poster. Det blev en dejlig dag med masser af motion og der var 
omkring 40 deltagere.

Gåture: 
27. jan. hos Louise i sne og slud, og hun gav kaffe bagefter. En sjov tur mest på vejen, men det var 
dejligt.
Den 3. marts gik vi fra Kastaniely og ind i bakkerne i dejligt solskin.
Den 7. april var der gåtur i Højrup fra fiskesøen. Der var ikke mange med, desværre, men en dejlig 
tur også i solskin.
Den 1. juni tog vi endnu en tur ved fiskesøerne.
Den 12. okt. var vi i Knagelbjergskoven.
Den 30. nov. var vi Nørresø rundt.
I år har vi været hos Louise og en tur i skoven den 8. marts.

Birgitte er frisk på at prøve sig som instruktør i familiehundetræning. Det er jeg meget glad for og 
jeg håber selvfølgelig, at hun vil fortsætte efter de 6 gange 1½ time, som vi starter på nu.

Vi er her i foråret 36 medlemmer.

Tak til alle, der gør et arbejde som frivillig hos os. Det er dejligt, når der er nogen, der vil gøre et 
stykke arbejde og jeg synes, det hele ser lidt lysere ud nu. Jeg har stadig for mange hold, men der 
skal gang i den, så vi kører på. Pia bliver også på et tidspunkt fit for fight, og jeg håber, at Mai-Brit 
vil komme igen.

Tak for det år, der er gået
Jytte 
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