Opstilling til regionsledelsen – Hanne Søndenbroe
Jeg stiller gerne op til endnu en periode i regionsledelsen.
Jeg vil gerne fortsat arbejde for at Region Nordsjælland er en god region med mange
aktiviteter og hvor klubånd og samarbejde er kodeordene.
For mig er det vigtigt at vi favner bredt, at nye medlemmer føler sig hjemme og at alle synes
der er noget for dem i regionen. De aktive på markprøver og skuer har jo meget de kan gå til.
I de senere år har vi forsøgt at lave nogle tilbud – de grønne prøver og D-dag. Vore C-prøver
og u-WT er jo træningsprøver, men de er også ofte ret store med mange deltagere, derfor
giver de nye grønne prøver mulighed for at prøve lidt under mere rolige former og med gode
råd undervejs.
Nosework og vildtspor er tilbud både til træning og konkurrance, det er spændende at arbejde
med for hundene og god træning i at bruge deres sancer.
Foredragene er både for at inspirere os i hverdagen, og et tilbud til dem der ikke går så meget
med hund, men godt vil dele interesse og hygge.
Jeg vil arbejde for at flest mulige af vore trænere for mulighed for at videre uddanne sig eller
få ny inspiration til gavn for deres arbejde med egne hunde og for alle dem der kommer på
holdene.
Det er en sand glæde at gå igennem et år som 2018, vi fejrede regionens 50 års jubilæum, vi
festede og hyggede os ekstra på nogle af prøverne/skuerne, vi afholdt DM for Hold og rigtig
mange stillede op omkring arrangementerne, som deltagere, ledere af arrangementet,
hjælpere, kagebagere, grillmestre og meget mere. En stor tak til jer alle, så er det jo let at få
en god region.
Vores husstand rummer 5 labrador fra 1½ - godt 12½. De fire er aktive på jagt og opsamling,
den yngste i lære. Foruden jagt dyrker jeg lidt sportræning og markprøvetræning med
hundene på alle niveauer. Jeg har fornøjelsen af at se en masse hundearbejde som dommer
hos Retrieverne og ”Tollerne” det er en stor glæde og inspiration.
Håber vores region vil fortsætte udviklingen, så vi både er aktive og kan have det sjovt
sammen med hundene. Kom gerne til os hvis i har nogle ideer eller noget vi kunne gøre bedre.
Venlig hilsen
Hanne Søndenbroe

