Formandens beretning fra træningsudvalget 2017.

Det nye TU består af Lotte, Jørgen, Arne og jeg. Vores forbindelse til bestyrelsen er Flemming.
Vi har haft et rigtig godt samarbejde med det gamle TU og de hjælper stadig, hvis der er brug for
det.
Især har der været brug for at få defineret nogle hunderacer.

2017 var også året hvor vi i Dch Vejle har startet en masse spændende kurser op.
Blandt andet har der været fri ved fod kursus hos Anne, lydighed hos Malene, Rolf har kørt
sporkurser og nu er der kommet løbebaner hos Eva.
Det har været en kæmpe succes og vi takker både trænere og medlemmerne for dette. Trænerne
skal have stor tak for den ekstra indsats.

Mange har ydet en ekstra indsats i år. Enderne har været lidt svære at få til at nå sammen, men
heldigvis var der hurtigt nogle som sprang til med en hjælpende hånd. Tusind tak for det.

Vi har også fået nogle nye hold kørt i stilling. Det er bla. Nordisk rundering og spor og med stor
succes. Skovtræningen er også blevet meget populært.
Nordisk Skydd og Ipo er også startet op. Vi har fået vores egen figurant i klubben Lars og to nye
figurantføl Jesper og Chris.
C/b klikkerhold er også startet op.
Alle holdene med stor succes og vi takker trænerne og figuranter for det store arbejde som er lagt
i opstarten af disse hold.
Vi har pt ikke ret mange pladser tilbage i klubben.

Alt nyt har selvfølgelig sin indkøringstid, men synes alt i alt det er gået godt.
Folk har været søde at melde tilbage både med ris og ros, heldigvis mest ros. Det der har været
har vi selvfølgelig prøvet at løse på bedste måde og mener at det lykkedes så alle er tilfredse.

I år starter vi nosework op og det glæder vi os rigtig meget til. Vi uddanner to trænere indefor
området. Linda og Merthe får uddannelsen.

Vi glæder os til at få det startet op og der er allerede folk som har efterspurgt dette.

Sommertræningen var igen sidste år en kæmpe succes.
Det er helt fantastisk at kunne samle så mange og blande holdene på kryds og tværs. Fantastiske 4
dage med god stemning og dejlig mad.
Tak til alle som var med og håber at vi kan få god opbakning til det i år igen.

Vi har i 2017 fået uddannet 4 nye trænere Sonja, Malene S, Lykke og Lotte. Igen stort itllykke til jer
alle 4.

Lige nu har vi 3 føl, Henning, Karina og Claus. Vi haåber at alle 3 starter på træneruddannelsen til
efteråret, sammen med vores hjælpetræner Jørgen.

I 2017 havde vi ogs en træner som kunne fejre sit 25 års jubilæum i Dch Vejle. Han har været
træner i klubben i ca 23 år og siddet i bestyrelsen af 4 omgange.
Det blev fejret med en rigtig god fest, hvor der var god opbakning af andre medlemmer.
Vi takker for det store stykke arbejde du har lagt i klubben i alle disse år. Og vi håber selvfølgelig
på mange flere.

I efteråret skulle vi i trænerstaben desværre sige farvel til Margit. Margit har lagt et stort stykke
arbejde i klubben. Både som træner, men ikke mindst i TU. Tusind tak for din store indsats.

Sidste år havde vi også spændende kurser udefra. Berit og claus holdte et sporkursus over en
weekend . Sharon fra Sverige afholdte lydighedskursus også over en weekend.
Begge dele gav stor inspiration.

Til sidst vil jeg gerne sige, at vi i Dch Vejle er utrolig heldige med alle vores dygtige trænere. Vores
trænere er gode til at tage på kurser og udvikle sig.
Vi i TU er utrolig stolte af vores trænerstab og synes at vi kan tilbyde noget, som ikke mange kan.
Tusind tak for jere store indsats og ikke mindst gode humør og hjælpsomhed.
En stor tak skal og lyde til bestyrelse og resten af TU for det gode samarbejde.

