
Bestyrelsens beretning for 2013 
 

2013 har været endnu et godt år for Sydkystens 

Hundeskole. 
 

Vi har udbudt godt 300 kurser og arrangementer 

(heraf cirka 120 selvtræningshold) og har haft ca. 

1.200 deltagere. Udover vores træningsarealer i 

Jersie, Osted samt Glostrup har vi 1.12.12-30.4.13 

lejet en hal i Køge og 1.10.13-30.4.14 en hal på 

Gjeddesdal Gods i Greve. Sidstnævnte har vi været 

meget tilfredse med og udover egne 

arrangementer har vi lejet hallen ud til andre 

hundeforeninger og privatpersoner. 

Vores officielle medlemstal ved årsskiftet var 304. 

Vores nyhedsmail sendes til næsten 600 adresser. 

Som sædvanlig har vi haft et bredt udbud af kurser: 

Hvalpehold, let øvet, begynderhold for hunde fra 5 

måneder, rally- og LP-hold på alle niveauer, 

ringtræning og selvtræning, samt som noget nyt 

Sund hund og Hundemassage.  

Endvidere har vi stået for et Sjov Sommer 

arrangement, og 5 rallyprøver, herunder en 

dobbeltprøve 31.12.2013 med cirka 100 ekvipager. 

 

I 2013 har vi budt velkommen til tre nye 

instruktører: Christina Ulrich Pedersen, Stine 

Lerche-Jørgensen og Susanne Jeppesen. Vi har 

desværre måtte tage afsked med Conni Hansen, 

Eva Jensen og Jeanel Kristensen. Ved årets udgang 

er den faste stab af instruktører: 

• Anita Jakobsson  

• Charlotte Lia  

• Christina Ulrich Pedersen  

• Lonni Gulmark Prirsching  

• Merete Marx Stenaae  

• Paul Lysholdt Rasmussen  

• Stine Lerche-Jørgensen  

• Susanne Bach  

• Susanne Jeppesen 

Vi har således mange højt kvalificerede trænere, 

som løbende videreuddanner sig. Af større 

videreuddannelse kan nævnes at Anita har 

gennemført Hund & Trænings 

Klikkerinstruktøruddannelse og er blevet godkendt 

DKK rallydommer, Christina er blevet eksamineret 

hundemassør, Merete har gennemført Hund & 

Trænings Rallyinstruktøruddannelse, Paul er blevet 

godkendt DKK rallydommer og Susanne Bach har 

gennemført Canis’ Klikkerinstruktøruddannelse. 

Evalueringerne viser, at langt de fleste kursister er 

rigtigt tilfredse med at deltage i kurserne, og langt 

de fleste kommer igen og igen. 

  

2014 er skudt i gang bl.a. med en række nye tiltag:  

• Vi arrangerer en række rallyprøver med en 

gennemgående konkurrence Sydkystens 

Hundeskoles rally CUP 2014  

• Vi afholder sammen med DKK Kreds 10 

rallyprøver, med mulighed for kvalifikation 

til DM  

• Vi afholder Hundedagene 2014 sidst i juni 

med en stribe forskellige kurser og prøver  

• Vi gennemfører vores egen 

Rallyinstruktøruddannelse. 

Jeg vil gerne slutte med at sige tak til Christina 

Ulrich Pedersen, Lonni Gulmark Prirsching og 

Merete Marx Stenaae for et dejligt, konstruktivt og 

effektivt arbejde i bestyrelsen. 

  

Og tak til alle instruktører for deres fantastiske 

engagement. 

  

På bestyrelsens vegne: Paul Lysholdt  

 

23. januar 2014. 
 


