
 
 

 

Årets Hundefører prisen 

 

Hvert år i december opfordres alle instruktører til at indstille en hundefører fra 

deres respektive hold til prisen. Indstillingerne skal være udvalget i hænde senest 

14 dage før årets generalforsamling, der afholdes inden udgangen af januar. 

Til hver indstilling skal følge en begrundelse for, hvorfor netop denne hundefører 

indstilles. 

 

Prisen gives til en hundefører, der i løbet af året har udmærket sig ved fx: 

1. at have gennemgået en markant positiv udvikling som hundefører  

2. i særlig grad, have styrket samarbejde og kontakt med en hund, der har 

været udfordrende at træne med. 

 

Når alle indstillinger er modtaget af Aktivitetsudvalget, vælger udvalget 1 

hundefører, som tildeles et diplom og en lille gave. 

 

Kopi af diplomet sættes op i klubhuset. 

 

 

En instruktør eller et bestyrelsesmedlem, der selv er hundefører på et hold, kan 

indstilles til prisen. Udvalgsmedlemmers familie eller nære slægtninge kan 

indstilles, men udvalgsmedlemmet er inhabil i forbindelse med udvælgelsen. 

 

Prisen uddeles på foreningens årlige generalforsamling, første gang d. 4. april 2022 

 

Indstiftet i 2022 af Aktivitetsudvalget. 



 
 

Årstal Indstillinger Begrundelse Uddelt til 

2021 Bettina Sjöberg Bettina har totalt ændret syn på og 
forståelse for hundetræning, og 
betydningen af at hunden kan agere i 
alle sammenhænge i samfundet, på 
træningsplads og til konkurrencer. 
Bettina har arbejdet konstruktivt og 
vedholdende med sin træning. 

Bettina Sjöberg 

 

    

2022 Julie Moos Julie nomineres for den udvikling hun 
har været igennem med Mali og fordi 
hun prøver alle muligheder og aldrig 
giver op. Hun har et mål for øje og 
bliver ved indtil det er opnået. 

 

 Michel Papapetros Michel indstilles fordi han troligt møder 
op til træning med Mikros, der har sine 
helt egne meninger om, hvad der er 
værd at lære og hvad der ikke er. 
Michel udviser til træning stort 
engagement og Mikros har i den tid de 
har trænet sammen udviklet sig utrolig 
meget. På trods af sygdom hos både 
hund og fører er I nået virkelig langt i 

jeres samarbejde. 

Michel Papapetros 

 Lisbeth Kjeldsen Lisbeth har igennem 2022 arbejdet 
med Bella med ildhu og sammen har 
de opnået at finde ro og koncentration 
om de enkelte øvelser. Bella er stadig 
en meget impulsiv hund men 
efterhånden som samarbejdet styrkes 
viser hun hvad hun kan på en god 
måde. Forsæt af samme vej i 2023 
som i 2022 så kan det kun blive godt. 

 

 Gitte Langkjær Gitte har igennem 2022 virkelig haft 
en kanon udvikling med Bella. Hun 
har trænet positivt og vedholdende på 
at få Bella til få et højere drive for 
visse øvelser inden for lydighed, så 
hun kunne stille med hende til 
konkurrencer. Det har resulteret i 
nogen flotte resultater til konkurrencer 
med oprykning til B-hund og 
klubmesterskab, samt et 
kanonsamarbejde mellem hund og 
fører. 

 

 


