Glædelig Jul og godt nytår!
Så nærmer julen sig og det er tid til at skrive den årlige julehilsen til klubbens medlemmer.
Først vil jeg skrive lidt om dette år i Langhårsklubben, jeg ved selvfølgelig godt at dette hører
hjemme på generalforsamlingen, men der er nogle positive ting jeg gerne vil nævne på forhånd.
I 2018 er der avlet 32 hvalpe i regi af Langhårsklubben og selvom der har været en skæv
kønsfordeling, idet 63% af de fødte hvalpe var af hankøn, så har der ikke været problemer med at
afsætte hvalpene til jægerhjem.
Vi har vendt udviklingen i medlemstallet til en lille fremgang på 7%. Baggrunden for denne
fremgang kan sandsynligvis tillægges, at vi tilbyder førstegangs hvalpekøberne gratis medlemskab i
det år hvor de modtager deres hvalp. Det positive er så, at det er lykkedes, at få mange af disse
medlemmer til fastholde deres medlemskab året/årene efter, hvor de skal betale kontingent.
En god del af hvalpekøberne i 2017, har ført deres unghunde på avlsprøverne Unghundetest/UT og
Avlshundetest/AT eller de tilsvarende tyske VJP og HZP. Dette er vigtige prøver for avlerne, her
kan de se om de er på rette vej med deres avl og nedarvning af brugsegenskaber. Ligeledes er
træningen frem til prøverne, og prøverne i sig selv, vigtig for ejer og hund i arbejdet frem mod den
færdigt uddannede jagthund og mod avlsfrigivelse i en ung alder. Vi fortsætter i klubben med
planlagt træningsaktivitet for unghunde født i 2018 (efter 1. okt. 2017) og selvfølgelig også for
ældre hunde i begyndelsen af 2019. Mere herom på hjemmesiden i det nye år.
Sidste år skrev jeg om, at der var en ny organisering af de stående jagthundes prøve organisation på
vej og i år kan jeg ændre dette til, at den nye prøve organisation er grundlagt og vil fungere fra 1.
januar 2019. Navnet er SJD, Stående Jagthunde i Danmark og denne organisation vil erstatte DJU
og FJD, så der nu kun er en organisation der skal håndtere ”Fælles markprøve regler” og prøverne
hørende til dette prøveregelsæt.
I 2019 fejrer vi Langhårsklubbens 40-års jubilæum og der vil i den forbindelse blive en afholdt
nogle jubilæumsarrangementer. Vi har ikke programmet helt klart endnu, men jeg kan da godt løfte
sløret for, at vi vil invitere alle klubbens medlemmer og deres partner til et dagsarrangement med
gratis jubilæumsmiddag. Følg med på hjemmesiden hvor arrangementerne vil bliv annonceret.
Igen i år skal der lyde en stor tak til de medlemmer der har deltaget i prøveaktiviteterne som
prøveledere, dommere, terrænledere og hjælpere! Denne frivillige indsats er uundværlig for vores
fællesskab og der kan ikke takkes nok herfor.
Til slut vil jeg gerne opfordre til at møde op til generalforsamlingen den 17. februar, hvor der som
sædvanen byder, vil blive givet en udførlig beretning af årets gang i Langhårsklubben. Der vil igen
være amerikansk lotteri. Sponsorgaver til amerikansk lotteri modtages gerne og det vil være fint,
hvis dem der vil sponsorere en gave, vil give besked på forhånd til webmaster Gitte Becher. Alle
der giver en sponsorgave til lotteriet vil blive nævnt på klubbens hjemmeside.
Med ønsket om en glædelig jul, godt nytår og et 2019 med skønne jagt- og prøvedage.
Carsten Lundhøj

