6. klubhus og areal’s årsberetning 2018.
Klubhusudvalg består af: Lene Sørensen, Jane Jensen, Hanne Jensen og Hanne Søndenbroe

Jubilæumsåret 2018 har været et år med store udfordringer for klubhus og arealet.
Aktivitetsniveauet har nok aldrig været større og det er fantastik at se at klubhus og areal kan
bære alle disse aktiviteter.
Der har desværre også været udefra kommende store udfordringer.
I starten af året blev Retrieverklubben bekendt med at en gruppe personer, kaldet
Arbejdsgruppen Græse Ådal arbejdede på at få fredet hele Græse Ådal, heriblandt
Retrieverklubbens areal, det ville, i værste fald, betyde at Retrieverklubben ikke kunne have
gavn og glæde af arealet.
Retrieverklubben tog initiativ til et møde med de øvrige berørte naboer såsom
Schæferklubben, D.C.H. Redningshundekubben, Fr. Sund jagtforening og Svæveflyveklubben.
Samlet som Fritidsbrugergruppen Græse Ådal blev der rettet henvendelse til Fr. Sund
kommune. Kommunen inviterede til nogle møder med de berørte parter, bl. a. en stor
markvandring, hvor også de omkringboende grundejerforeninger var repræsenteret.
Pt. Har Retrieverklubben Fr. Sund kommune ord på at der ikke er planer om at ændre på de
eksisterende aftaler der er indgået med Fritidsbrugergruppen Græse Ådal.
Der arbejdes på at få fornyet den aftale som Retrieverklubben har kontrakt med
Frederikssund kommune, med ikrafttræden fra 2019.
I august måned var der forsøg på indbrud i klubhuset og i september måned fik vi stjålet
affaldsstativet der står ved klubhuset. Disse skader er dog nu udbedret.
Som tidligere nævnt har der været megen aktivitet på arealet.
Årets første arrangement, traditionen tro, en brugsprøve med 30 deltagende hunde. Derefter
gik det slag i slag med alle de kendte træningsformer så som.
Hvalpetræning
Brugsprøvetræning
Begynderklassetræning
Åbenklassetræning
Beg. Vinderklassetræning
Uhm-træning
Vildttræning
Nose Work træning
Sommertræning i juli måned
og som noget nyt Fra unghund til vinderklasse.
Af andre aktiviteter kan nævnes
2 skuer med rigtig mange deltagere
1 Grøn WT
racearrangement

1

Retriever Rally?
Nej desværre. Retrieverrallyet måtte aflyses på grund af den meget varme sommer. Det er
vist ikke tidligere sket at et arrangement er blevet aflyst på grund af varme.
Det er glædeligt at se at medlemmerne er flinke til at værne om klubhus og areal og rydde op
efter sig, ikke mindst efter de store arrangementer.
Tak til Gert Jensen for at passe ”Gerts have” og slå stierne ude i terrænet. Tak til Jane for
rigtig godt samarbejde i og om klubhuset. Tak til Kaj Klysner for at bidrage med en masse
fasaner fra de jagter, hvor han kommer samt altid at træde til når der opstår akutte behov.
Sidst men ikke mindst en stor tak til Peter Schou Andersen for det store arbejde med at skabe
kontakt og være i dialog med Fritidsbrugergruppen Græse Ådal og Frederikssund Kommune

