
Kredsformandens beretning om kredsens virksomhed 

DKK Kreds 2 dækker postnumrene 4000-4639. Vi har fra sidste år haft en lille 

medlemsfremgang: Fra 3174 til 3277 almindelige medlemmer, fra 249 til 261 

hustandsmedlemmer og ikke mindst fra 2 til nu 8 ungdomsmedlemmer. 

Det har været et aktivt og godt år i DKKs Kreds 2 

Bestyrelsen 

Bestyrelsen har afholdt 10 møder. På alle kredsens bestyrelsesmøder har de 2 suppleanter 

lov til at deltage og det glæder vi os over, at de gør. I det daglige arbejde skelner vi ikke 

mellem suppleanter og bestyrelsesmedlemmer og det giver et godt arbejdsklima og flere 

input og ressourcer i bestyrelsen. 

For to år siden nedsatte vi 3 udvalg nemlig et Skue- og udstillingsudvalg, et Webudvalg og 

et Udvalg for øvrige aktiviteter. Det udvidede vi senere med at Uddannelsesudvalg og et 

Rally/lydighedsudvalg. Det er ikke kun kredsens bestyrelsesmedlemmer, som kan sidde i 

disse udvalg. Medlemmer med interesse i et specifikt område kan lade sig udpege til et 

udvalg og arbejde med et bestemt område. 

Hidtil har udvalgene kun kørt i det små, vi er ikke nået i hus med formulering af 

udvalgenes kommissorier, så det er et område, vi skal arbejde videre på. Det vil lette 

bestyrelsesarbejdet, hvis flere opgaver løses i udvalg. 

Den nye hjemmeside kører nu på andet år og bliver løbende udviklet for bl.a. at øge 

brugervenligheden. Det er kredsens Webmaster Maibritt Nielsen, som er tovholder på den 

opgave og hun er en uundværlig ressource i bestyrelsen.  

 

Træningspladser 

På vores træningspladser er der sket lidt forandringer.  Kort før sommeren sidste år 

meddelte Dan Hansen, at han ønskede at gå på pension som DKK ringtræner. Vi nåede 

lige at takke Dan for mange års indsats i Kreds 2, før vi kort tid efter med stor tristhed 

modtog beskeden om at Dan Hansen var gået bort. Æret være hans minde. 

Ved årsskiftet valgte 2 af kredsens instruktører og kredsaktive gennem mange år nemlig 

Kate og Knud Schlüter at stoppe som instruktører.  Bestyrelsen var forbi med gave og tak 

for mange års stor indsats, men vi vil også gerne her sige tusind tak til Kate og Knud for 

jeres store indsats gennem rigtig mange år. 

I maj havde bestyrelsen inviteret repræsentanter fra samtlige træningspladser til møde. 

Det var et godt møde med god dialog og mange gode input. Det vil vi bestemt gentage. 

Vi har løbende dialog om, hvordan vi kan værdsætte den kæmpe store indsats vores 

instruktører yder på kredsens træningspladser, uden at vi eller de kommer i konflikt med 

skattereglerne. Vi arbejder på lidt tiltag i det kommende år. 



Uddannelse 

Uddannelse og efteruddannelse af kredsens instruktører og ringtrænere er et meget 

vigtigt område for kredsen. Kun ved at uddanne og efteruddanne flere instruktører kan vi 

udvikle træningsplads tilbuddene. Vi har geografiske huller og især Roskilde og Køge er et 

ømme punkter. Vi har netop opstartet uddannelse af 4 nye grundinstruktører og nogle af 

dem vil efter endt uddannelse træne i disse områder. 

I pinsen afholdte DKK trænertræf på Askov. Flere af kredsens instruktører deltog, men vi 

havde gerne set mange flere.  

Vi har fået uddannet nye instruktører. 

Helle Palm blev i december færdig som Rally instruktør. Tillykke med uddannelsen 

Vi har netop i august fået uddannet 3 nye ringtrænere i Kredsen, nemlig Mette Nielsen, 

Linda Pilgaard Skov og Lene Lerup Grann. De var på det første hold på den nye 

ringtræneruddannelse. Tillykke med uddannelsen 

To af dem er allerede i fuld gang med at undervise, det er flot! Lene er blevet i Holbæk, 

hvor hun gik føl under sin uddannelse og har fungeret som hjælpetræner. Mette har 

starter et helt nyt koncept i kredsen, nemlig Mobil ringtræning. Ideen er god og det bliver 

meget spændende at se, hvordan det kommer til at køre. 

Fire af vores ringtrænere har netop været på uddannelse til juniorhandlerringtræner og 

snart kan vi også tilbyde juniorhandler ringtræning i Kreds 2. Tillykke med uddannelsen til 

Lene Grann, Birgit Dammann, Pia Petersen og Maibritt Nielsen. 

Vi har i år fået uddannet en Basiskursus underviser i Kreds 2 (nemlig undertegnede) og 

det giver kredsen mulighed for at afholde flere basiskurser. Basiskurset er en 

forudsætning for at vores medlemmer kan komme videre i en organisatorisk funktion eller 

uddannelsesmæssig udvikling og det er derfor vigtigt, at vi udbyder dette kursus. 

Skuer 

Kredsens Jule- og Fastelavnsskue er fortsat en kæmpe succes. Vi ligger på mellem 250-

300 tilmeldinger, og det er præcis hvad vi kan have i Rishøjhallen. Bliver tilgangen større i 

fremtiden, så er Rishøjhallen for lille og vi må se om efter et større sted. Vi glæder os over 

den store tilslutning og fastholder disse 2 traditionelle skuer.  

Sommerskuet var til gengæld aldrig rigtig en succes, hvis vi ser på tilmeldingstal. Skuet lå 

i en periode tæt på sommerferie og i hård konkurrence med officielle udstillinger i ind- og 

udland. Derfor besluttede vi at ophøre med at afholde dette skue og i stedet arbejde med 

at etablere en anden sommer aktivitet. Vi har været inde over flere muligheder fx 

gallaskue eller handlermatch, men endnu ikke truffet en beslutning. 



Vi har i de sidste år kunnet glæde os over de mange faste sponsorer og standlejer på 

Kredsens skuer. Fra i år har kredsens skuer fået en hovedsponsor, nemlig Klausen Import. 

Vi nyder det gode samarbejde, vi har med Klausen Import.  

Vi vil gerne sige en stor tak til alle vores sponsorer for jeres trofaste støtte og Klausen 

Import i særdeleshed. 

Rally & lydighed 

På Rally området har kredsen flot tilslutning til prøverne. Det er John T. Pedersen, som er 

vores absoluttet specialist på dette område og han lægger en kæmpe indsats i 

organisering og afholdelse af prøverne. Kredsen har netop fået en udfordring på dette 

område idet både DKKs Rally og DKKs Lydighedsudvalg har udmeldt, at de på sigt ikke 

længere ønsker at afholde prøver. Bolden er derfor kastet ud til DKKs kredse og 

specialklubber. Udmeldingen kom desværre så sent på sommeren, at vi – trods et 

ihærdigt forsøg - ikke kunne nå at etablere noget ekstra i 2020. 

Andre aktiviteter 

Kort efter Generalforsamlingen sidste år sendte et af kredsens medlemmer Kirsten 

Simonsen en forespørgsel til bestyrelsen. Kirsten spurgte, om vi havde lyst til at afholde en 

mentalbeskrivelse i kreds regi og tilbød sig som tovholder på opgaven. Det sagde vi 

naturligvis ja tak til. Mentalbeskrivelsen blev afholdt i maj med stor succes. Tusind tak for 

initiativet Kirsten! Til alle I øvrige: Har I gode ideer til aktiviteter i kreds regi, så tøv ikke 

med at kontakte os. 

Kreds 2 har afholdt et Basiskursus i foråret. Det blev afholdt i DKKs undervisningslokale og 

havde ganske flot tilslutning. 

 

Synliggørelse af Kreds 2 

Et fast punkt på bestyrelsesmøderne i år har været synliggørelse af kredsen. For første 

gang valgte kredsen at have en stand på en DKK udstilling, nemlig den dobbelte 

internationale udstilling i Roskilde 2019. Det var en blandet oplevelse, idet den standplads 

som vi havde fået tildelt ikke lå særlig godt og alt for få mennesker kom forbi. En sådan 

stand skal bemandes i mange timer og det var en meget værdsat og kærkommen hjælp, 

da nogle af kredsens medlemmer bød ind og hjalp os med at bemande standen. Tak! 

Til lejligheden indkøbte kredsen Beach flag, som vi også kan have glæde af til andre 

arrangementer. Vi afholdte en quiz begge dage og også her sponserede Klausen Import 

alle præmierne.  

I slutningen af maj havde kredsen stand på Dyrenes dag, et event under Slagelse festuge. 

Det var en stor succes med mange besøgende. 



Vi vil gerne fortsætte med at synliggøre Kreds 2 til forskellige arrangementer i vores 

geografiske område, men det kræver mange ressourcer og vi har brug for hjælp til at stå i 

standene.  

Nordisk udstilling 2021 

I 2021 har Kreds 2 fået tilladelse til at afholde Nordisk udstilling. Vi har stadig meget 

arbejde foran os. Har du lyst til at være med at til organisere en stor udstilling, så tøv ikke 

med at kontakte os. 

Til slut 

Vi har et utal af ideer i bestyrelsen. Vores begrænsning er tid. Kredsene drives af frivillig 

arbejdskraft, såvel i bestyrelsen som på træningspladerne. Mennesker som brænder for 

hundene, hundeverden og selvfølgelig ideerne bag DKK som organisation. Men de er også 

alle sammen mennesker, som har et privatliv, familie, hunde og et job eller lign som skal 

passes. Derfor er det svært at nå så meget, som man gerne vil og man rammes nemt af 

dårlig samvittighed. I bestyrelsen prøver vi at bakke hinanden op. Vi har en fantastisk 

stemning og et virkelig godt samarbejde i bestyrelsen.  

Tak for et dejligt Kreds 2 år. Jeg ved det kan være svært med tid, og nogle af jer er 

presset, men jeg håber så inderligt, at I alle hænger ved på et eller andet niveau!  

Til allersidst: Vores altid trofaste og yderst kompetente dirigent og revisor Arno Mark har 

meddelt, at han trækker sig tilbage fra begge poster og helliger sig privatlivet og familien. 

På kredsens vegne vil jeg sige et kæmpe stort og inderligt tak for den store indsats og de 

utal af timer du har givet din hjælp til kredsen. Vi ønsker dig alt det bedste! 

 

På bestyrelsens vegne 

Michele Utke Ramsing 

Formand for DKK Kreds 2 

 

 


