
Formandens beretning 2022 

 

År 2022 – endeligt et år, som ikke har været påvirket af COVID-19. 

Også i 2022 har vi haft travlt. I løbet af en uge har vi 13 hold, der 

udbydes træning til. Mange instruktører har flere hold – I gør det godt. 

Vi har haft ventelister hele året – især de hundeførere der kommer for 

sent i gang – hvor hunden er over ½ år. Det er desværre ikke altid at vi 

kan tilbyde dem træning     

Det har givet mange medlemmer. I år 2022 har vi haft 222 medlemmer. 

Vi er altid på udkig efter nye instruktører og vi har heldigvis lige fået 2 

nye med (Jan og Florian) som skal starte IGU her i 2023. Tak fordi I har 

tid og lyst at være med i ”folden”      

Snart har vi 2 nye, gode færdiguddannede instruktører. Lene og Maria -I 

har kun et modul tilbage af IGU – her i februar. Godt gået. I er gode. 

Inden længe kan vi ønske jer tillykke med instruktørbeviset. I har været 

med i instruktørstaben så længe nu, så vi ikke ser jer jo slet som 

aspiranter mere      

Herudover har vi fået nyt hold på programmet i år 2022. Nosework. 

I oktober fik Niels Møller sit bevis på noseworkinstruktør. Tillykke Niels. 

Han er sej og startede allerede et nosework hold op i sommers inden sit 

sidste modul, hvor han har 8 hundeførere (som er max.) på holdet og der 

er allerede venteliste hertil. Et nyt, spændende hold, vi har fået her i 

DCH Varde, som vi håber vi på længere sigt kan tilbyde til flere. 

I 2022 har vi udbudt flere kurser til vores instruktører. 

I februar – et kursus der hed ”Den Sorte boks” – her havde vi 5 

instruktører der var afsted. 



I september – et kursus i Christiansfeld – som hed Hvalpeplan – her 

havde vi 4 instruktører der var afsted. 

I november og december havde vi Ulla Pedersen fra Canis ude 2 lørdage 

til klikkerkursus – her var vi ca. 12 instruktører m.fl. med. 

Tirsdag den 20/9 afholdte vi indvielse af vores nye, flotte klubhus, hvor 

vi bød på pølser, brød, øl, vand, kage og kaffe til alle instruktører og 

medlemmer. Vi havde besøg af Liza fra Norlys Vækstpulje og Berit fra 

Varde Kommune, Renoveringspuljen som blev vist rundt – inde og ude – så 

de kunne få et indblik på, hvad vi havde brugt deres tilskud til      

I år 2022 har vi haft 2 arbejdsdage – i maj og i oktober – der har været 

god opbakning til arbejdsdagene fra instruktører og medlemmer, som vi 

vil takke for. Dejligt når vi er mange til at få lavet alle de mange gøremål 

der skal til for at klubhus og arealer bliver plejet. 

Dagplejen sagde desværre deres lejemål op fra sommeren 2022, så vi 

arbejder med at finde nye tiltag der kan give økonomi i kassen. 

Vi udbyder udlejning af klubhuset ud til flere (nu også nogle udefra) og 

håber det kan give mere på kontoen, men vi mangler selvfølgelig stadig en 

del for at få ”hullet” fra dagplejeindtægten fyldt ud. 

Vi har heldigvis kunne afholde alle vores konkurrencer i år 2022 uden 

begrænsninger af COVID-19 – dette har også givet overskud på kontoen 

til klubben. 

27/3 afholdte vi konkurrence i klasse A – 12 tilmeldte, som er vores max 

til denne klasse. 

7/5 afholdte vi agilitykonkurrence – 100  deltagere, som også her var 

vores max. Tror vi kunne ha’ tage ca. 30 flere ind, hvis vi havde haft 

plads. 

19/6 afholdte vi konkurrence i klasse C og B – her havde vi 41 tilmeldte i 

alt. 



1/10 afholdte vi klubkonkurrence i klubben. 

Der blev dystet i agility og C – B – A. 

DM 2022 i DCH blev afholdt i Haslev. 

3 medlemmer fra DCH Varde havde kvalificeret sig i 2022. 

Bjarne i klasse C og Dorte og Anja i agility. Stort tillykke til jer alle 3. 

Vi er stolte her i DCH Varde, når har medlemmer der har kvalificeret sig 

til DM      

Til sidst vil jeg takke alle jer der har ydet en indsats i DCH Varde. Tak til 

alle instruktører, bestyrelse, udvalg og ildsjæle i DCH Varde for et godt 

– uden jer – ingen DCH I Varde      Tak. 

 


