
Årsberetning 2016 fra udstillings udvalget. 

 

Det sidste år i udstillingsudvalget har desværre også været en tid med flere udskiftninger, i udvalget. 

Udvalget begyndte med Bent Brohus ved roret, og undertegnede som passivt medlem af udvalget. I 

slutningen af maj overtog undertegnede udvalget, og heldigvis var Knud Olsen, hurtig til at træde til som 

midlertidig medhjælp (meget stor hjælp) i udvalget, indtil jeg havde fået et kursus i udstillingssystemet, og 

kunne være selvkørende i systemet. Knud var med i udvalget indtil efter sidste udstilling i Lundby. Herefter 

har jeg siddet alene i udvalget, med en backup i Bent Brohus. 

 

Selvom der har været nogle udfordringer i.f.m. skiftende medlemmer i udvalget, må udstillings året 2016 i 

DSBK siges at have været en bragende succes. Dette skyldes helt klart det store stykke arbejde vi alle 3 har 

lagt i det. Samt det faktum at udstillingsgrupperne har knoklet, og været kreative i deres planlægning, og at  

medlemmerne  har været aktive, og støttet op om udstillingerne, både som sponsorer, arbejdskraft og med  

deltagelse.   

 

Og hvorfor mener jeg så at det har været en bragende succes???? Lad os få nogle tørre tal på. 

DSBK har afholdt 7 udstillinger i 2016: 

 

Vejle med 36 stk. tilmeldte. Mørkøv med 32 stk. tilmeldte. Mørkøv med 33 stk. tilmeldte. Jejsing med 20 stk. 

tilmeldte. Saltum med 35 stk. tilmeldte. Saltum med 33 stk. tilmeldte og Lundby med 35 stk. tilmeldte. 

Det ender faktisk med at give 224 stk. tilmeldinger på klubbens udstillinger i 2016. 

  

Mange tilmeldinger har selvfølgelig været de samme hunde, som har kæmpet om årstitler osv. Men faktisk 

kunne jeg ikke dy mig for at undersøge det lidt nærmere. Det viste sig, at de 224 tilmeldinger er fordelt på 70 

forskellige udstillede hunde. I alt 30 korthårs og 40 langhårs. Dejligt at se at det hele faktisk langt fra er 

samme hunde hele året. Nye udstillere og hunde kommer til. Og netop de nye hunde og udstillere danner 

rammen for fremtidens udstillinger. 

 

På den økonomiske side står klubbens udstillinger (jf. regnskabet) for et samlet overskud på 31.951,40 kr. til 

klubkassen. Selvom dette ikke er, eller har været et mål i sig selv, er det altid dejligt når udstilling gruppernes 

hårde arbejde også kan munde ud i positive tal på bundlinien.   

 

Derfor vil jeg gerne sige tusind tak for al hjælp og støtte i 2016. 

 

Vel mødt i 2017 

 

Udstillingsudvalget 
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