
Beretning 2021 
 

Tak til jer, der er mødt op her i aften på den lidt specielle måde, som vi i år afholder generalforsamlingen 

på. Jeg håber, vi kommer igennem uden alt for mange tekniske udfordringer.  

Så er der gået endnu et år i Spanielklubben. Et år som på ingen måde blev som forventet. Gang på gang 

tonede Søren og Mette frem på skærmen og satte en stopper for vores planlagte aktiviteter med ord som 

smittekurve og samfundssind, men på trods af den ubudne gæst, er det alligevel lykkedes os at holde 

hjulene i gang og få hunde og deres ejere ud i den friske luft. 

Medlemstal 

Medlemstallet er på nuværende tidspunkt omtrent det samme som sidste år. Vi har oplevet en lille 

stigning, og er nu på 89 medlemmer i regionen. I år har vi fået 25 nye medlemmer, hvoraf de 15 er med 

hvalpegavekort, og vi har fået rigtig mange henvendelser fra hvalpekøbere, som er interesseret i træning, 

men vi har desværre måtte skuffe mange af dem, da vi har været nødt til at aflyse vores træninger. Det er 

selvfølgelig dejligt, at så mange hvalpekøbere henvender sig til os, og vi håber, at komme til at se dem på 

vores træningspladser, når vi igen kan mødes. 

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. Desværre har vi også været nødt til at aflyse og udsætte 

en del af vores træninger. Blandt andet valgte vi hurtigt at aflyse vores forårstræning, og den vintertræning, 

der skulle have fundet sted nu, er også blevet aflyst – vi arbejder dog på at kunne lave en løsning, så vi kan 

køre noget hvalpetræning, evt. online. 

I løbet af foråret og sommeren fik vi afholdt schweisstræning, hvalpemotivation samt lydighedstræning. 

Igen i efteråret fik vi afholdt træning, og her fik vi også gang i brugsholdet. Særligt vores schweisstræning er 

meget populært, og pladserne bliver hurtigt fyldt ud. Vi er glade for, at så mange har lyst til at deltage i 

vores træninger sammen med deres hunde. 

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

været afholdt i Svenstrup og Hammer Bakker. 

Arrangementer 

I år har vi trods svære odds fået afholdt et par arrangementer. Blandt andet har vi afholdt to 

schweissprøver. En i maj og en i september. Begge prøver med fine resultater for de deltagende hunde. 

Desuden har vi i samarbejde med BHU afholdt Markprøve med deltagere i både begynder-, åben- og 

vinderklasse. Også her med flotte resultater. 

I november havde vi planlagt trimmekursus, hvor vi havde været så heldige at få fingrene i Michael 

Kristensen som instruktør, men også dette var vi nødt til at aflyse i sidste øjeblik. Vi arbejder dog stærkt på 

at få ham lokket til Jylland igen, når vi atter må samles. 

Året skulle have været sluttet af med en fælles julegåtur, men også denne valgte vi at aflyse grundet 

forsamlingsloftet. 

 



Ny sæson 

I det nye år har vi planer om træning ca. i samme omfang som sidste år, og mon ikke der også kommer en 

prøve. 

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 – forhåbentligt langt færre aflysninger. 

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. 

 


