
 

Nyhedsbrev 2022-1 
 

Så er det tid til årets første 
nyhedsbrev. 
 
Generalforsamling 
D. 9. januar blev der afholdt 
generalforsamling. Harriet gik af 
som formand. Mange tak for det 
store arbejde. 
Camilla blev valgt som 
bestyrelsesformand. Derudover 
blev Henning genvalgt og Majbrit 
blev valgt ind i bestyrelsen for et 
år, og Karin og Mads blev valgt 
som suppleanter. 
Ved det første bestyrelsesmøde 
konstituerede bestyrelsen sig. 
 
Camilla: Formand 
Pia: Kasserer 
Majbrit: Næstformand 
Karin R: Sekretær 
Henning: Bestyrelsesmedlem 
Mads: 1. suppleant 
Karin J: 2. suppleant 
 
Godt gang i træningen 
Vi er kommet godt i gang med 
træningen. Vi ville rigtig gerne 
kunne udbyde flere hold, men 
vores instruktører løber så 
hurtigt de kan. Husk, hvis du er 
interesseret i at blive uddannet 
instruktør, så kan du altid 
kontakte bestyrelsen. 
 
Klubmesterskaber 2022 
Klubmesteren i Lydighed, Agility 
og Nose Work findes ved 
lokalkonkurrencerne i efteråret. 
Der er endnu ikke fastsat en dato 
for Nose Work. 
Da der pt. ikke er aktive rallyhold 
i klubben, afholdes der igen i år 
ikke en lokalkonkurrence. I 
stedet kåres klubmesteren ved  

konkurrencen i foråret. Klubmesteren 
bliver bedste Vordingborgekvipage i 
åben klasse. 
 
Arbejdsdag 
2. april mødes bestyrelsen til 
arbejdsdag. Vi håber mange vi møde op 
og give en hjælpende hånd, og i år 
afholder vi i samme anledning også en 
lille påsefrokost. Mere om dette 
senere. 
 
Kørsel på træningspladsen 
Vi er nu nået til en tid på året hvor der 
kommer en del nedbør, og da vi ligger i 
et moseområde betyder det at jorden 
nogle steder er meget blød. Det gælder 
især i det område hvor der trænes 
agility og ud for gavlen. Der er allerede 
nogle dybe spor, da der er biler der har 
siddet fast, og det er lidt ærgerligt, da 
vi har instruktører der underviser hold 
her, da det er det eneste sted der er lys 
om aftenen. 
Vær søde at undgå at køre i dette 
område, både så vi fortsat har en pæn 
træningsplads, men også for at man 
ikke skal vente på at få hjælp til at få 
bilen fri. 
 
 
 

Begivenheder 2022 
➢ 2/4: Arbejdsdag 
➢ 16/4: Landsdækkende 

NoseWorkkonkurrence 
➢ 30/4: Landsdækkende 

Agilitykonkurrence 
➢ 1/5: Landsdækkende 

Rallykonkurrence 
➢ 25/6: Sommerfest 
➢ 13/8: Åbent hus for 

fristidsforeningerne i 
Barmosen 

➢ 10+11/9: Landsdækkende 
Noseworkkonkurrence 

➢ 1/10: Lokalkonkurrence 
Lydighed 

➢ 8/10: Lokalkonkurrence 
Agility 

➢ 26/11: Juleløb 



 


