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Kære medlemmer 
 
Vi kan se tilbage på et ganske underligt år. 
2019 startede godt, hvor der blev afholdt mange aktiviteter i 
Border Collie Klubbens regi, men så stod verdenen pludselig 
på den anden ende i 2020. 
Dette har medført, at mange af de planlagte aktiviteter måtte 
aflyses, forsøgt flyttet og i det hele taget at vi alle sammen har måtte vende os til en anden 
hverdag end vi har været vant til de sidste mange år. 
 
Selvom det er en uvant situation og mange måske havde håbet, at i år ville være det år man 
kunne nå at få den sidste udmærkelse, starte på træning i en ny sportsgren, tage ud på den 
vandretur, som man lige var blevet inspireret til fra BC News eller hvad det nu kunne være, så 
er det heldigvis ikke alt der er skidt. 
 
Klubbens økonomi er fortsat rigtig fornuftig, og noget af denne økonomi kan nu bruges til at 
understøtte muligheden for at lave noget mere for vores medlemmer i den sidste halvdel af 
2020 end oprindelig planlagt. Vi har aktive og engagerede udvalg og udvalgsmedlemmer, som 
står klar med frisk blod på tanden for igen at få sat gang i aktiviteter lige så snart det kan lade 
sig gøre – en stor tak til jer alle. 
 
Der skal også gives en stort tak til en positiv og godt samarbejdende bestyrelse. Bestyrelsen 
har i det forgangne år bestået af: 

Lena Mortensen, Birgitte Rønsner, Katarina Byth Carstens, Kimmie Aran og Henrik 
Krysteli Semark samt de to suppleanter Gitte Ploug og Lene Dyrner. 
Bestyrelsen har nydt rigtig godt af den hjælp og ekstra sparring som suppleanterne har kunnet 
bidrage med, og vi håber de fortsat kan deltage i det omfang de selv ønsker og har mulighed. 
 
Border Collie Klubben har det forgangne år, som noget nyt for os, indstillet to personer til 
uddannelse hos Dansk Kennel Klub - og vi håber disse personer vil kunne anvende den 
nyerhvervede viden aktivt i klubregi fremover. 
 
Vi har en meget alsidig race og i 2019 og meget lidt af 2020 kan klubben bryste af, at der har 
været konkurrencer i mangt og meget: 
Agility, HTM / Freestyle, Lydighed, Nose work, Rally, Udstilling 
 
Lad os håbe at ovenstående trend fortsætter, da jeg ikke tror, at andre specialklubber kan 
mønstre så mange og forskelligartede muligheder for at gå til konkurrence i klub regi. 
 



Et lille men – til trods for vores fine konkurrenceaktivitet, synes jeg vi mangler gode 
træningsmuligheder for klubbens medlemmer. Bestyrelsen er i øjeblikket, sammen med vores 
udvalg, i gang med at finde ud af hvad vi kan planlægge, som ville forkæle vores medlemmer. 
Det kunne f.eks. være: træningsweekender for nye, “åben workshop” med flere aktiviteter 
samlet samme sted, hvor man kan prøve eller se de forskellige discipliner eller give klubbens 
medlemmer mulighed for træning før en prøve el.lign. tiltag. 
 
Bestyrelsen havde i 2020, sammen med udvalgene fået fastlagt en dato for en fælles 
Klubmesterskabs weekend, som vi desværre måtte se glide ud i sandet. Men bestyrelsen har 
allerede nu forsøgt at fastsætte en lignende weekend i 2021 og indstillet til udvalgene, at denne 
kan passes ind i vores ellers travle kalendere. Vi håber på at kunne have et mindst lige så 
stærkt program, som det der var i år. 
 
Sundhedsudvalget har i løbet af året været aktivt, holdt møde og kommet med 
anbefalinger/indstillinger til bestyrelsen. Udvalget har tillige lovet, at der hen ad vejen vil komme 
let forståelige beskrivelser og information om alle de forskellige DNA test, der findes.  
 
I disse år har mange foreninger et faldende medlemstal, og dette gælder desværre også Border 
Collie Klubben hvor medlemstallet er svagt faldende. Sidste år lavede bestyrelsen et nyt initiativ, 
hvor opdrættere, som er medlemmer af klubben, kan indmelde deres hvalpekøbere gratis i 
klubben. Dette har indtil videre vist sig at fungere efter hensigten, men vil vil gerne opfordre 
endnu flere af vores opdrættere til at anvende muligheden. Klubben har pr. 24.05.2020, 409 
medlemmer. 
 
Border Collie Klubben tegnes af aktiv og frivillig arbejdskraft, og jeg håber, at de som allerede er 
aktive har lyst til at fortsætter og at de suppleres af nye og flere, da der sagtens kan være plads 
til flere, og det er til gavn og glæde for os alle. Så sidder du med lyst/tid/energi til at hjælpe til, 
skabe ny aktivitet eller måske et lokalt udvalg, så lad endelig bestyrelsen høre fra dig. 
 
Sidst men ikke mindst, husk at være POSITIVT stemt overfor klubbens udvalg; det er dem som 
via frivillig og ulønnet arbejdskraft sørger for aktivitet i klubben  – vi kan ikke undvære dem. 
 
Henrik Krysteli Semark 
 


