BHU BERRTETNING 2013.
Vi har igen i år som vi plejer startet holdtræning forår og efterår, hundefører til
hvalpeholdet er meget svingende, i foråret var der kun 2 – 3 HF, og i efteråret var
der 6 – 7 HF, IPO holdet var lige modsat, hvor der var en del i foråret var der kun
nogle få HF i efteråret.
Holdet med blandet hunde/racer var rimeligt besøgt både forår og efterår,
Men alt i alt må vi erkende at antallet af medlemmer er nedadgående.
Vi har afholdt prøver 2 gange, forår og efterår med pæn tilslutning om foråret, og
noget mindre ved afslutning af efterårs sæsonen, så også her fornemmer jeg en
tilbagegang.
Jeg kan fornemme at andre kredse har samme problem med nedgang i
medlemstallet, og har svært ved at tiltrække nye hundefører, og har også studeret
andre hundeklubber, det er lidt af det samme.
Det skyldes måske at der stadig bliver startet nye hundeskoler alle steder i landet,
der kan være svært at hamle op med, så vi er meget modtagelig for nye ideer der
kan være med til at tiltrække nye medlemmer.
Vi har i BHU og bestyrelsen talt om hvad der kunne gøres, der er blevet vendt flere
tiltag men endnu ikke taget nogen beslutning om hvad der måske kunne være vejen
frem.
Vi valgte i år at ændre regler for uddeling af pokaler ved efterårets afslutning, da der
ikke var så mange der havde stilet til prøver i år, så vi i stedet uddelte pokaler for
årets bedste A, det var Gorm med Hector, bedste B Var Rita med Anton, bedste IPO
var Jens med Viv. Tillykke til jer.
Til slut en stor tak til vore trænere som har brugt rigtig mange timer på god og lærig
undervisning, og tak til Jørgen for godt samarbejde.

Leif.

