
Beretning 2019 
 

Så er der gået endnu et år i Spanielklubben. Et år, hvor jeg har fået lov til at styre roret med kyndig hjælp 

fra den øvrige bestyrelse. Tak til jer, der er mødt op her i aften. Det er dejligt, at der er opbakning til 

generalforsamlingen. Sidste år blev bestyrelsen ved generalforsamlingen reduceret fra fem til tre 

medlemmer udover de to suppleanter. Selvom vi har været færre hænder og hoveder end tidligere til de 

forskellige opgaver, har vi alligevel fået en masse dejlige arrangementer stablet på benene. 

Medlemstal 

Medlemstallet er på nuværende tidspunkt det samme som i januar sidste år. Vi er 80 medlemmer i 

regionen. Der er kommet en del nye medlemmer til via hvalpegavekort, og dem håber vi selvfølgelig bliver 

ved med at være medlem og komme på træningspladsen. 

Jeg håber også, at I vil være med til at dele budskabet om alt det gode arbejde, som Spanielklubben gør i 

form af vores træninger og arrangementer, hvis I skulle støde ind i nogle, som har eller får en spaniel. 

Træning 

I årets løb har vi holdt forskellige typer af træning. Vi har afholdt vintertræning med både hvalpehold og 

detaljetræning. Desuden blev det også til en omgang markprøvetræning forud for vores marksøgprøve. 

Foråret stod på hvalpehold, lydighedshold, brugshold og schweisstræning. I løbet af sommeren har vi 

afholdt prøvetræning forud for KM, og i efteråret har vi igen haft hvalpehold, lydighedshold, brugshold 

samt schweisstræning. I øjeblikket er vi i gang med hvalpemotivation og lydighedstræning i Biersted. Det 

lader til, at der er stor efterspørgsel på hvalpetræning om vinteren, da vi også i år er nødt til at udvide vores 

hvalpehold, som vi også gjorde sidste år. Det er dejligt med så mange hvalpe, og vi håber selvfølgelig på, at 

nogle af dem vil holde fast i træningen, så vi fortsat ser dem på træningspladsen. 

Vores træninger har typisk været afholdt i Hesteskoen i Aalborg og i Morrild. Schweisstræningerne har 

været afholdt i Svenstrup og Hammer Bakker, og vores nuværende hvalpemotivation og lydighedstræning 

afholdes i Biersted, hvor vi har været så heldige igen i år at få lov til at låne en ridehal, så vi er afskærmet 

for vind og vejr. 

Arrangementer 

Vi startede året ud med at afholde marksøgprøve i Bjørnhøj plantage i marts. Her var 8 hunde tilmeldt. I 

forbindelse med prøven afholdt vi også land/vand prøve, hvor 4 hunde deltog. Efter dagens strabadser 

kunne vi melde 11 beståede hunde samt 4 nye brugshunde. 

I Juni havde vi en schweissprøve i Hammer Bakker, hvor der var fuldt booket med 21 tilmeldte hunde 

fordelt på tre dommere. Det blev til mange flotte resultater, heriblandt to nye danske sporchampions. 

I løbet af året har vi arbejdet hårdt på at få KM til Nordjylland, og det lykkedes i september, hvor vi 

samarbejdede med brugshundeudvalget om at planlægge og afholde KM. I forbindelse hermed lavede vi 

også land/vand prøve. Selvom det var en dag, der bød på en strid vind og omlægning af terrænet, havde vi 

en dejlig dag, hvor mange hunde bestod deres prøver.  

 



I november har vi afholdt trimmekursus, hvor vi har set både nye og gamle deltagere, der under den 

pjuskede pels fandt nogle fine hunde frem. 

I november havde vi også planlagt et skue, men vi var desværre nødt til at aflyse, da der ikke var tilslutning 

hertil. Vi overvejer, om vi i fremtiden kan gøre noget anderledes, for at få vores spaniels på skuer. 

Vi sluttede året af med en badedag hos Joy4Dogs, hvor 13 hunde i løbet af aftenen var i vandet, så de 

kunne holde svømmeformen ved lige. Vi satser på, at de så er klar til at komme i vandet udendørs, når 

temperaturen tillader det. 

Ny sæson 

I det nye år har vi planer om træning ca. i samme omfang som sidste år. Desuden har vi også planer om en 

markprøve, en prøvedag en schweissprøve samt trimmekursus. Alle datoer bliver meldt ud hurtigst muligt. 

Vi er også åbne for ideer til arrangementer, så hvis der er nogle der sidder og brænder ind med noget, vil vi 

meget gerne vide det. 

 

Vi glæder os til at se, hvad det nye år bringer. 

Til slut vil jeg gerne sige tak til den øvrige bestyrelse for det gode samarbejde, samt tak til alle jer der er 

kommet her, og selvfølgelig til jer, der deltager til vores træninger, prøver og vores arrangementer. Uden 

jer kunne vi ikke gøre det. 


