Formandens beretning til generalforsamlingen 2017
Jeg vil gerne starte med at takke en masse folk, da dette ikke kan gøres nok. Til at starte med vil jeg
gerne takke bestyrelsen for det gode samarbejde både i de nemme tider og med de svære
beslutninger. Der efter vil jeg gerne takke alle de mennesker der sidder i klubbens udvalg, i er en
stor del af klubben.
Som noget nyt vil jeg gerne takke alle de private folk, som lægger mange timer i at lave
træningsmuligheder. Det er jo fantastisk for os som klub at der er så mange der brænder for racen,
og derved finder lysten til at lave træning for klubbens medlemmer.
Der skal selvfølgelig også lyde en tak til kredsene og de mennesker der gang på gang bruger deres
frivillige kræfter på at lave træning og arrangementer for klubbens medlemmer. Uden kredsene kan
vi ikke fange de nye medlemmer, og det er en af de store opgaver i kredsene.
Til sidst vil jeg gerne slutte min takketur med at takke vores sponsorer. Uden sponsorerne ville vi
garanteret stadig have udstillinger og prøver, Men det er langt sjovere når man kan give deltagerne
en lille erkendelighed med hjem.

I 2017 havde klubben 20 års jubilæum, det var et stort arbejde og vi må absolut rose kreds
Østjylland for det kæmp arbejde. Når vi kigger tilbage på jubilæet var det en stor succes, og det var
fantastisk at opleve den stemning der var på Campingpladsen og ude på de forskellige prøver.
Tollerdays er jo en fantastisk mulighed for at lære en masse nye mennesker at kende og få en snak
om hundene.

Ud over tollerdays har der været flere prøver og udstillinger, men dem vil der komme mere om i
udvalgenes beretninger.

Beretninger fra udvalgene.

Udstilling
At lokke folk til at deltage i en udstilling kan være svært – meget svært. Det må vi desværre
erkende. For en del år tilbage startede vi forsøget med at afholde ”Modsat dag” udstilling i Vonge i
forbindelse med DKK’s udstilling i Fredericia. Og det går rigtig godt. Faktisk så godt, at det de
sidste 4 år har været klubbens største udstilling – hvis vi selvfølgelig lige ser bort fra jubilæet i
2017. Derimod ser vi desværre, at klubbens udstillinger på Sjælland generelt er dårligt besøgt.
Kalenderen for 2018 ligger rimeligt fast, men en tanke fra min side, er at forsøge med den samme
recept i forbindelse med DKK’s udstilling i Ballerup. Denne udstilling trækker stort set altid mange
mennesker til sig, da den jo ligger tæt på Sverige. Så min tanke er, at lægge en udstilling i samme
weekend fra og med 2019.
Jeg ville også gerne gøre det på andre af DKK’s udstillinger, men de har jo også fundet ud af at
flere udstillinger i løbet af en weekend trækker folk til, så de afholder flere og flere dobbelt- eller
sågar tredobbelt-udstillinger.
Men med alt dette sagt, skal vi trods alt glæde os over at jubilæet trak gennemsnittet lidt op. I 2016
var der i snit 23 hunde på klubbens udstillinger. I 2017 var det 24,8. Men det var udelukkende på
grund af jubilæet som tiltrak 45 hunde.
Økonomisk ser det heller ikke så rosenrødt ud som tidligere. Med det lavere antal udstillere end
tidligere, stigende priser og omkostninger, andre krav fra DKK omkring vores valg af dommer osv
er udstillingerne desværre ikke den overskudsgivende ”forretning” som det engang var. Ikke at det
absolut SKAL give overskud, men de små udstillinger koster næsten ligeså meget at afholde som de
store, men indtægterne er ikke derefter.
I 2017 gav jubilæet – trods deltagerantal – også underskud. Men det var planlagt. Det kan ikke være
anderledes når man bruger penge på at hente en dommer fra Californien. Men det var alle pengene
værd.
For at forsøge at rette lidt op på den samlede situation har vi nu igen meldt os under fanerne på den
kendte ”Sponsor-udstilling” i Aars Messecenter. Den er billig for klubberne og tiltrækker samtidig
udstillere fra vores skandinaviske ”søskende”.
Årets Hunde 2017 vil blive (er blevet når vi sidder på generalforsamlingen) kåret og hyldet på
udstillingen i Vonge. Herom mere i det kommende blad.

Lydighed
Kommer senere.

Jagt udvalget
Der blev i 2017 afholdt 5 tollerjagtprøver/toller working tests med i alt 71 deltagere. Af disse
deltagere var 18 fra udlandet.
Det nye JU tiltrådte i maj 2017 og fik dermed ansvar for de allerede vedtagne prøver den 24. juni på
Sjælland, den 2. september på Fyn og den 24. september på Sjælland. Der var en del forberedelser,
der ikke var helt på plads, men alt lykkedes – ikke mindst fordi både prøvedeltagere og vores
hjælpere trådte til og fik det hele til at gå op i en højere enhed.
Som noget helt nyt afholdt kreds Østjylland en weekend, hvor der om lørdagen blev afholdt
kvalifikationsprøve samt jagtprøve og working test på kvalifikations prøve og
begynderklasseniveau, mens der dagen efter var kursus – fortrinsvis for de, der deltog på prøven.
Det viste sig at være en succes med 15 deltagere. JU vil støtte op om, at der bliver afholdt
kvalifikationsprøver og begynderklasseprøver som afslutning på et træningsforløb.
For første gang blev der afholdt en jagtprøve på Fyn. Bestyrelsens baggrund for at lægge en
jagtprøve og dagen efter en udstilling på Fyn, var at aktivere klubbens fynske medlemmer.
Jagtprøven blev afholdt i et fantastisk terræn, og vi havde en dejlig dag. Men ønsket om at aktivere
de fynske medlemmer blev ikke opfyldt. Der var ingen fynske tollere, der deltog i jagtprøverne, og
det var desværre også helt umuligt at få lokket de fynske medlemmer til at være hjælpere til prøven.
I 2018 er der planlagt følgende prøver:
27. april: Sjælland (del af Tollerdays)
26. maj: Jylland. Aarhus området.
25. og 26. august: Midtjylland – dobbeltprøve – Karup / Skive
29. Sjælland. Krogenberg Hegn
Derudover forventer vi den 30. september at afholde et tollingkursus med Sverker Haraldsson fra
Sverige.
Vi vil prøve at lave dobbeltprøver (med alle klasser hver dag) for at se, om vi på den måde kan
tiltrække flere deltagere.
Igen i år har det ind i mellem været svært at skaffe de hjælpere, vi har behov for. Vi har heldigvis
nogle gode, stabile hjælpere, som altid stiller op, men vi skal have nye folk aktiveret. At være
hjælper på en prøve giver et rigtig godt indblik i, hvordan en prøve forløber, og hvad der egentlig
kræves for at kunne deltage. Derudover er det en rigtig god måde at lære nye folk i klubben at
kende.

Spor
Årets prøver
Klubben har afholdt 4 prøver i 2017 – eller rettere sagt 8 prøver, eftersom der på hver prøvedag har
været afholdt både schweissprøve i henhold til Dansk Kennel Klubs reglement og vildtsporprøve i
henhold til tollerklubbens reglement.
Prøveåret startede i april med en prøve i Danstrup og Krogenberg Hegn på Sjælland med 8 deltagere.
I midten af maj fejrede tollerklubben sit 20-års jubilæum, og der var sporprøverne henlagt til det
smukke Fussingø med 23 deltagere. I september fulgte en prøve i Frederikshåb, hvor der var 21
deltagere. Efter planen skulle der have været afholdt en prøve på Sjælland i oktober, men af
forskellige årsager kunne den ikke gennemføres, i stedet blev der med kort varsel oprettet en prøve i
Rønhøj Plantage i Nordjylland, hvor der var 10 deltagere.
I alt har der været 62 deltagere på de 4 prøver fordelt med 15 på vildtspor og 46 på schweissprøver.
2017 var dermed også et meget succesrigt spor-år i tollerklubben.
Nina Helander-Isaksen med Felix fik taget sidste pind til vildtsporchampionat, så ny titel til de 2 i det
år.
Ligeledes har Nina Helander-Isaksen, Allan Herbst-Jensen og Susanne Larsen opnået titlen Svensk
vildtsporchampion, og Nina med Felix også Norsk Vildtsporchampionat. Så de danske tollere har
også markeret sig i de nordiske lande.

Kurser
Der har været afholdt 2 sporkurser i Klosterheden med Søren Krabbe som instruktør. Begge kurser
var godt besøgt, og alle fik noget med derfra, som de kan bruge videre i deres træning. Kurserne var
delt op i begynder og fortsætterhold. Doris Jensen var den suveræne maddame, stor tak til hende.
Årets sportoller
I 2017 måtte to tollere ”dele” æren om at få titlen Årets sportoller 2017, da de ikke alene havde samme
antal tællende point, men også havde samme ”resultat” på de øvrige kriterier, der ses på ved
pointlighed. De to var Felix med fører Nina Helander-Isaksen og Hugo med fører Allan HerbstJensen.
De fik begge maximum point.
Møder

Vi har afholdt et enkelt spormøde, hvor vi blev enige om at vente med at kigge på reglement til der
var mere erfaring, og til der var nok til at ændre et reglement for. Ønsker ikke at ændre det for
bagateller.

Med venlig hilsen

Kim Lybech
Formand

