Faaborg Hundevenner
Formandens beretning for 2016
Vi har trænet i Horne fra nov. til marts. Det har været hyggeligt og regnskabet viser et overskud på
200,-. Birgitte og Eva trænede også i marts.
Åbent Hus 28. marts. Godt besøgt, men få tilmeldinger.
Vi startede træningen 4. april med 1 agility, 1 lydighed og 2 rally.
Generalfors. 21.4. og her fik Jytte vandrepokalen for Årets Hundefører. Pokalen gives til en som
udmærker sig særligt, som hundefører eller klubmedlem.
Der var i 2016 36 medlemmer.
Vi var med i DGI turneringen med rally, og i agility løb et par deltagere sammen med Langeland.
I rally lå vi nr. 1 indtil sidste gang, hvor Hundestjernen desværre overhalede os med begge deres
hold, så vi endte som nr. 3 ud af 6 hold.
Vi brugte resultatbøgerne sådan, at klubberne selv skriver i dem, når resultatet er sendt ud..
Vi havde rigtig mange gåture:
febr, maj, juni Sollerup, juli Svanninge Bjerge, sept. Pipstorn, okt. Damsbo, nov. Svanninge Bakker,
dec. hos Louise.
Jeg har også sidste år været en del i Jylland for at dømme i rally i DGI. Det synes jeg er rigtig sjovt,
og jeg skal også derover i august.
Pia M. og jeg var til rally event i Sorring i august.
Jeg lavede selv en rally-event hos Hundestjernen. Egentlig ville vi have det over to dage, men det
blev til en med begynder/øvet om formiddagen og ekspert/champion om eftermiddagen. De gav
udtryk for stor tilfredshed, så vi skulle måske lave sådan en dag hos os.
DGI: Desværre blev vores DGI udvalg på Fyn nedlagt. Det betyder, at klubberne selv skal finde ud
af indbyrdes, hvad de vil lave.
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 godt ud.
Mie-Pia fortsætter som rally træner, og Mai-Brit tager sig af lydighedsholdet.
Tak for det år, der er gået.
Vi har en flaske vin og chokolade til bestyrelsen, som heldigvis påtager sig dette arbejde.
Trænerne har fået et gavekort.
Jytte

