
Kredsformandens beretning om kredsens virksomhed 

DKK Kreds 2 dækker postnumrene 4000-4639. Vi har pt 3174 alm. medlemmer, 249 

hustandsmedlemmer og 2 ungdomsmedlemmer. 

 

Der er næsten 1 år siden at kreds 2 sidst afholdte generalforsamling og det har været et år 

med meget aktivitet. 

Vi har holdt 8 bestyrelsesmøder. På det første konstituerede vi os og nedsatte 3 udvalg, et 

Skue- og udstillingsudvalg, et Webudvalg og et Udvalg for øvrige aktiviteter. Desuden 

udpegede vi en uddannelsesansvarlig, en rallyansvarlig og 2 træningsplads kontakt 

ansvarlige. 

På vores første bestyrelsesmøde besluttede vi os for at en hurtig etablering af en ny kreds 

hjemmeside skulle have absolut 1. prioritet. Det nedsatte webudvalg kom til at bestå af 

Maibritt Nielsen, Gittemaja Salskovdal og mig selv og målet var at få hjemmesiden i luften 

før nytår. 

Det lykkedes, for ca. 7 uger senere, D. 1. december kl. 12:00 gik kredsens nye hjemmeside 

online.  Det er i høj grad Gittemaja og Maibritts fortjeneste. Jeg er imponeret over jeres 

evner, vedholdenhed og entusiasme.  

På det 2. bestyrelsesmøde efter GF valgte Lars Kr. Nielsen desværre at trække sig fra 

bestyrelsen og vores 1. suppleant Anja Heinze Skov trådte ind i hans sted.  Tak Lars for det 

store arbejde du har lagt i kredsens bestyrelse.  

Efter Lars’ afgang fra bestyrelsen skulle vi udpege en ny næstformand og en ny 

uddannelsesansvarlig. Anja Heinze Skov blev næstformand mens vi valgte at løse posten 

som uddannelsesansvarlig på en ny måde. Vi nedsatte en udvalg som kom til at bestå af 

Anita Trampedach, Anja Heinze Skov, Gittemaja Salskovdal og Majbrit S. Rask. 

Vores næste udfordring var kredsens 3 årlige skuer.  

Susanne Stockmal som gennem mange år havde været kredsens skuearrangør og -leder 

valgte ikke at genopstille ved GF i okt 2017. Vi nedsatte derfor et skue/udstillingsudvalg 

bestående af Allan, Majbrit, John og jeg selv. Allerede 7½ uge efter generalforsamlingen 

løb det første skue, juleskuet af stablen. Udvalget ledte processen, men hele bestyrelsen 

stod sammen og lagde sig i selen både i planlægning og gennemførelse af skuet. Det blev 

en succes med 242 tilmeldte. 

På det efterfølgende skue nemlig Fastelavns skuet i februar 2018 fik vi rekordtilmelding 

med 275 hunde og så mange sponsorstande som vi fysisk havde plads til. Også her deltog 

næsten hele bestyrelsen. 

Det sidste skue, sommerskuet kørte udvalget alene. Sommerskuet har traditionelt kun ca 

det halve antal tilmeldte i forhold til kredsens jule- og fastelavnsskue. I år var skuet flyttet 
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frem og lå først i juni i stedet for sidst i juni. På det tidspunkt er der hård konkurrence fra 

mange andre aktiviteter og vi nåede desværre kun 81 tilmeldinger. Skuet forløb godt, men 

vi drøfter nu i bestyrelsen om kredsen fortsat skal have et sommerskue, eller om det skal 

erstattes af en anden aktivitet. 

Fredag d. 26. januar havde vi, som en lille tak for det kæmpe arbejde og tid de lægger i 

kredsen, inviteret kredsens instruktører og faste hjælpere til middag, hygge, lidt 

information og en konkurrence. 27 deltog og vi vil gerne takke alle for en rigtig hyggelig 

aften. 

Kredsen har i flere år haft et samarbejde med Border Collie klubben om afholdelse af 

lydighed- og rallyprøver, men i år har kredsen yderligere selv afholdt 5 rally- og 2 

lydighedsprøver. Det er absolut takket være Johns store indsats, at kredsen har øget sine 

aktiviteter på det område. 

I år har vi også haft et større samarbejdet med DKK hovedkontor. I april arrangerede 

kredsen lokaler i Ringsted til et Irene Jarnved kursus for instruktører. I september løb DKKs 

store arrangement Hund I Fokus af stablen i Mørkøv, hvor kredsen afholdte rally- og 

lydighedsprøver samt havde en info stand. Vi havde også planlagt en handlermatch, men 

måtte desværre aflyse den pga. for få tilmeldte. 

Kredsen har mange meget velfungerende træningspladser og også her er der sket lidt 

ændringer i det forløbne år 

Stenlille pladsen er til vores store glæde åbnet op igen. I Kværkeby har Anja Heinze Skov 

etableret en ny plads, som tilbyder ringtræning. 

Fra Holbæks træningsplads meddelte Dan Hansen før sommeren at han ønskede at gå på 

pension som ringtræner. Pladsen i Holbæk er god og velbesøgt og vi blev meget glade da 

Birgit Dammann, som normalt træner i Slimminge på Hovgården, tilbød at overtage Dans 

ringtræning. Tak til Dan for mange års indsats som ringtræner i Kreds 2 og tak til Birgit for 

dit initiativ og engagement.  

Inden for det sidste år er der også sket lidt på uddannelses siden. 

Vi har uddannet en ny instruktør på Ringsted pladsen. 

Tillykke og velkommen til Gertrude Helweg. 

I kredsen har vi desuden fået en nyuddannet LP instruktør:  

Birgit Haahr Madsen fra Kalundborg pladsen 

En nyuddannet Sporinstruktør: Tina Jensen fra Slagelse pladsen 

Og 6 nye Nose work instruktører:  
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Anita Trampedach og Gertrude Helweg fra Ringsted pladsen, Anne Gisselø fra Stenlille 

pladsen, Tina Jensen og Hanne Nielsen fra Slagelse pladsen og Gittemaja Salskovdal fra 

Hovgaarden i Slimminge.  

Gennem året modtager bestyrelsen flere ansøgninger om indstilling til enten 

grundinstruktør eller ringtræneruddannelsen. Mange er desværre fra folk, vi aldrig har set 

på vores træningspladser eller som aktive i DKK i øvrigt. 

At være træner på en DKK træningsplads er ikke et lønnet job, det er et frivilligt arbejde 

baseret på ønsket om at gøre noget godt for hundene, for andre, at skabe noget, at gøre 

en forskel, og på muligheden for et socialt fællesskab, faglig sparring og videreuddannelse. 

Vi har brug for flere træningstilbud i Kreds 2 og vi har især et ønske om at få etableret 

træningspladser omkring Roskilde og Køge. Vi har også brug for flere instruktører. DKK har 

et godt uddannelsestilbud og vi finansierer gerne din instruktør uddannelse, hvis du ønsker 

at bruge din uddannelse til at gøre noget for andre indenfor DKKs rammer. 

DKK er en organisation baseret på frivillige og vi kan altid blive flere. Har du lyst til at være 

med på holdet, så tøv ikke med at kontakte os! 

For 10 dage siden deltog 4 af kredsens bestyrelsesmedlemmer i DKKs weekend for 

bestyrelsesmedlemmer i kredse og specialklub bestyrelser. Det var en hyggelig, informativ 

og inspirerende weekend hvor vi fik mange gode ideer med hjem til det kommende 

kredsbestyrelsesarbejde. 

Jeg vil slutte beretningen af med at sige tak: 

Til vores sponsorer for jeres støtte og fordi I er med til at gøre vores aktiviteter endnu 

bedre. 

Til vores samarbejdspartnere fordi I giver inspiration og er med til at skabe endnu flere og 

bedre muligheder for os og vores medlemmer. 

Og ikke mindst til alle kredsens aktive, både jer som er med til at skabe aktiviteterne, på 

træningspladserne og på skuerne og jer som aktivt deltager.  

Det er alle jer, som gør kredsen levende. 

 

Og så en stor inderlig tak til hele kredsens bestyrelse.  

I er - hver og en - dygtige, engagerede og fantastisk godt selskab. 

 

Michele Utke Ramsing 

Formand for DKK Kreds 2 


