2. Skueudvalgets årsberetning 2018
I skueudvalget ville vi også gøre lidt ekstra, nu det var jubilæumsår. Så vi startede tidligt med
planlægningen.
Til Kr. Himmelfartsskuet havde vi fået en dommer fra Serbien, Mirjana Stojimirovic til at dømme
alle de voksne hunde. Mette Alstrup dømte alle hvalpene. Der kom langt flere deltagerne voksne
end vi havde forventet. Hvilket gjorde at bedømmelserne trak ud til først på aftenen. Mirjana holdt
fast i at alle skulle have den samme oplevelse, når de havde betalt det samme. Og sådan blev det.
Der var mange sponsorpræmier til de vindende hunde. Om eftermiddagen var der jordbærkage og
bobler til alle for at markere jubilæumsåret.
I anledning af jubilæet havde vi fået fremstillet særlige jubilæumsrosetter til vinderne. Og der var
særlige jubilæumsskåle til de bedste hunde. Der ud over var der naturligvis de jubilæumskrus, som
regionen havde fået fremstillet i anledning af jubilæumsåret.
Og så må vi ikke glemme barn/hund konkurrencen og kanin banen, som også fik glæde af de fine
sponsorpræmier.
Det var dejligt sommervejr hele dagen. Heldigvis var det inden den store hedebølge startede.
Tak til alle deltagere, hjælpere og tilskuere for at gøre dagen hyggelig og festlig selvom det trak
lidt ud.

Til efterårsskuet var vi næsten tilbage til normalen, men med de flotte jubilæumsrosetter til
vinderne og de særlige jubilæumskrus, så kunne vi stadig både se og mærke at det var
jubilæumsår.
Dommerne var for labrador, Cecilie Hamming. Og for de øvrige racer Michael Hammerich
Også de særlige efterårsaktiviteter, duebane for babyhvalpe og hvalpe og dual konkurrencen for
samme var på plads. Og som altid var der kaninbane og barn/hund konkurrencen.
Det var igen en fornøjelse at være skueleder, men særligt til dette skue kunne jeg virkelig mærke
at alle hjælpere vidste præcis hvad der skulle gøres, og selvom der var nye hjælpere imellem, så
var der straks en mere erfaren, der kunne hjælpe og forklare. Jeg følte mig virkelig i trygge
hænder.

Før begge skuer havde vi igen i år ringtræningshold hos Susanne Hemmingsen i Tulstrup. Der var
stor tilslutning til begge hold.

2019
Vi har talt om forskellige nye tiltag til skuerne, dem vil vi arbejde videre med og se om de passer
ind. En anden ting vi arbejder videre med, er hvordan vi kan uddanne nye hjælpere til ringene. På
netop disse pladser har vi en udfordring.

Tak til alle sponsorer som har givet gaver til vores skuer i 2018. Tak til alle hjælpere nye som
erfarne som stiller op og sørger for at alt klapper, så det bliver en god dag for alle.

Vi ses i 2019!

