
Kredsformandens beretning om kredsens virksomhed 

DKK Kreds 2 dækker postnumrene 4000-4639. Vi har igen i år haft en lille 

medlemsfremgang: Fra 3277 til 3359 medlemmer, heraf fra 8 til nu 10 

ungdomsmedlemmer. 

Det har hovedsagelig været et godt, men også et anderledes, omvæltningsfyldt og   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. 

Sidste år udvidede vi antallet af udvalg fra 5 til 6 udvalg. Vi havde alleredelig et Skue- og 

udstillingsudvalg, et Webudvalg og et Udvalg for øvrige aktiviteter, et Uddannelsesudvalg 

og et Rally/lydighedsudvalg og hertil kom et Mentalbeskriverudvalg. Det er ikke kun 

kredsens bestyrelsesmedlemmer, som kan sidde i disse udvalg. Medlemmer med interesse 

i et specifikt område kan altid vise sin interesse og lade sig udpege til et udvalg og arbejde 

med et specifikt område. 

Det er endnu ikke alle udvalgene som er lige aktive, men vi arbejder løbende på at få dem 

til at fungere. Det vil lette bestyrelsesarbejdet, hvis flere opgaver løses i udvalg. 

Traditionelt set har vi altid mødtes fysisk i bestyrelsen og det har givet et sjovt, iderigt og 

arbejdsklima. COVID-19 tvang os væk fra at mødes fysisk. Først holdt vi telefonmøder og 

senere er vi kommet i gang med at bruge de webbaserede mødeplatforme, som er til 

rådighed. Det er ikke det samme. Vi savner at mødes og grine og det er tydeligt at mærke 

at det har betydning for vores samarbejde og klima i bestyrelsen. 

I september 2019 havde bestyrelsen besøg af formanden for Kredsudvalget og udvalgets 

sekretær. De lyttede til os og vi drøftede mangt og meget, blandt andet udfordringen med 

at få frivillige ti at engagere sig i kredsene og ikke mindst hvordan vi kan anerkende og til 

tider honorere deres indsats uden at komme i konflikt med skattereglerne. Præcis det 

spørgsmål drøfter vi jævnligt i bestyrelsen. 

Frivilligt arbejde  

Bestyrelsen, udvalg, skuer, rally- og LP prøver og kredsens træningspladser er alle baseret 

på frivillig indsats og arbejdskraft. Dem som organiserer aktiviteterne og ikke mindst de 

instruktører som uge efter uge træner jeres hunde på kredsens træningspladser får ikke 

løn. Frivillige får kørepenge efter bilag og instruktørerne får kun lige dækket deres udgifter 

ved at afholde træningen. Det er ånden i organisationen DKK, at den er baseret på frivillig 

arbejdskraft. Men hvordan bliver vi ved med at sikre det er sjovt og givtigt og hvordan 

anerkender vi hinandens indsats?  



Skattereglerne levner ikke mange muligheder, men der er nogle få.  

Efter at have drøftet ideen, besluttede bestyrelsen november 2019 at kredsen ville 

investere i tøj til kredsens faste frivillige, instruktører og hjælpere til brug mens de udfører 

det frivillige arbejde fx træner. Det gav mange sjove debatter og var ikke helt så enkelt at 

føre ud i livet, som det lyder, men det lykkedes at komme i hus med en rigtig god løsning. 

Vi startede med at tænke det kunne være DKKs lækre hundelufterjakke, men efter lidt 

debat blev det tydeligt, at den var ikke alsidig nok og kunne fx ikke bruges hele året. 

Forskellighed blev udfordringen. Vi besluttede at udvælge nogle stykker tøj, en T-shirt, 

vest, jakke med udtagelig fleece og regnbukser, bestilte prøvesæt i de forskellige 

størrelser og lavede dage hvor det kunne prøves. Herefter bestilte vi hjem, fik trykt DKK 

kreds 2 logo på og til vores nu årlig tilbagevendende kredsmiddag i januar 20 kunne vi 

uddele et sæt træningstøj til alle kredsens instruktører. Det var en god dag! 

Alle kommende instruktører i Kreds 2 vil få tilbud samme tøjpakke. 

En anden mulighed er uddannelse og efteruddannelse. DKK udbyder hvert år en række 

efteruddannelsestilbud og kredsens instruktører og ringtrænere kan ansøge bestyrelsen 

om indstilling og betaling af kurserne. Vi er glade for at vores instruktører efteruddanner 

sig, og det øger kvaliteten og udbuddet på kredsens træningspladser. 

Træningspladser og instruktører 

Træningspladserne kører godt og stabilt. 

Vi har udvidet Kredsens pladser med Hvalsø/St. Merløse, hvor Linda nu udbyder 

ringtræning. På Tuse Næs pladsen udbydes nu udover ringtræning også hvalpe- og 

unghundetræning.  

En kort periode udbød Kreds 2 Mobil ringtræning, et koncept hvor en instruktør udbyder 

træning forskellige steder i kredsen, men Mette som var idekvinden bag valgte efter en 

periode at stoppe Mobil ringtræning og udbyder nu ringtræning på Ringsted pladsen. 

Ligeledes har Anja stoppe Kværkeby pladsen og træner nu på Ringsted  

 

Uddannelse 

Det forgangne år har været et aktivt uddannelsesår. 

Vi har fået 4 nyuddannede hvalpeinstruktører og 3 nyuddannede grundinstruktører 

DKK har lavet en ny uddannelse kaldet Juniorhandler ringtræneruddannelsen og vi har nu 

4 ringtrænere, som har fået den overbygning på deres ringtræner uddannelse. 

DKK har længe arbejdet på at opgradere ”Kørekort til Hund” og endte med at lave et helt 

nyt set up, kaldet Hverdags Lydigheds Træning HLT. Alle vores gamle KTH instruktører og 

grundinstruktører, som ønskede at udbyde HLT skulle derfor på efteruddannelse. 



Der var stor interesse blandt kredsens instruktører og Kreds 2 har nu 10 HLT instruktører. 

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. 

Skuer 

Kredsens Jule- og Fastelavnsskue er en tilbagevendende kæmpe succes og det glæder vi 

os over.  

Det er den gode stemning på skuerne og de mange positive tilbagemeldinger som gør det 

sjov og giver os lyst til at lægge de mange frivillige timer i arrangementerne.  

Juleskuet ramte med 292 tilmeldinger næsten loftet for hvor mange vi kan være i 

Rishøjhallen, mens Fastelavnsskuet i midten af februar kun lige rundede de 200 

tilmeldinger.  

År efter år kan vi glæde os over Kredsens mange faste sponsorer og alle standlejerne på 

Kredsens skuer. Sidste år kunne jeg fortælle, at Kredsen havde indgået en 

hovedsponsoraftale med Klausen Import og vi glæder os over at Klausen Import før 

årsskiftet sagde ja til at forlænge aftalen. 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 tiltagende stor tilslutning til prøverne.  

Trods COVID-19 har præget hovedparten af de afholdte prøver, er det med lidt dato- og 

mødeændringen lykkedes at gennemføre alle de planlagte prøver og endog med en flot 

deltagelse.  

Særligt marts prøven, som var en enkeltprøve, blev rykket flere gange og endte med at 

løbe af stablen d. 29. august. Den var både tællende til DM og Årets hund og havde 101 

tilmeldte hunde. Juniprøven var en dobbeltprøve, som ligeledes talte til DM og som havde 

henholdsvis 54 og 55 tilmeldte hunde. Med forsamlingsforbuddet kræver det en del 

logistik at gennemføre sådanne prøver, der har så stor tilslutning, men det klarer John 

med sikker hånd. Med prøven som blev flyttet, har kredsen afholdt fire Rally prøver. 

Som noget nyt har Kreds 2 i 2020 indført et Kredsmesterskab i Rally og det første DKK 

Kreds2 mesterskab løb af stablen i september 2020. 

  

COVID-19 



I marts blev vi alle ramt af pandemien COVID-19. Ramt på den måde, at vi pludselig skal 

tænke et nyt aspekt ind i alt, hvad vi gør.  

I marts gjorde vi i kredsen, som resten af Danmark, vi lukkede alle aktiviteter og 

træningspladser ned. Da der var styr på den første smittebølge og vi fik lov til at åbne op, 

holdt vi vejret lidt længere i bestyrelsen, før vi lod vores instruktører udbyde træning igen. 

I mellemtiden drøftede vi, hvordan man kunne træne de forskellige træningsformer og 

hvad man ikke længere kunne gøre og vi udarbejdede udkast til retningslinjer for 

afholdelse af træning. Det har hele tiden været vigtig for os, at ingen instruktør skulle føle 

sig presset til at opstarte træning og at alle som valgte at starte op, tog samtlige 

forholdsregler og passede på sig selv. 

COVID-19 er her stadig og vi må se i øjnene at den ikke forsvinder foreløbig. 

Træningspladserne kan fungere, rallyprøverne kan gennemføres, men vores traditionelle 

skuer med 2-300 deltagende hunde bliver svære at gennemføre foreløbig. 

Til slut 

Tid er til stadighed en knap faktor i frivilligt arbejde. Ideerne er mange, men tiden til at 

føre dem ud i livet sætter begrænsninger. Vi kan sagtens være flere i kredsens forskellige 

udvalg, så kom og vær med. 

Tak for et både svært, men også dejligt Kreds 2 år.  

Tak til vores sponsorer, vores instruktører, vores frivillige hjælpere, personaler til rally og 

på skuerne, vores udvalgsmedlemmer, vores aktive medlemmer og alle jer som deltager i 

vores aktiviteter. 

Tusind tak for indsatsen til jer, som valgte at forlade bestyrelsen i marts og til jer som 

stopper i bestyrelsen i dag.  

I marts valgte Anja Heinze Skov at forlade bestyrelsen og Mette Nielsen at stoppe som 

suppleant. Begge har lavet en kæmpe indsats i bestyrelsesarbejdet og sat store aftryk og 

vi savner jer. Tak for jeres store indsats og for at have gjort bestyrelsesarbejdet lidt 

sjovere.  

I dag stopper Majbrit Rask i bestyrelsen og Gittemaja Salskovdal som suppleant, da de 

begge har valgt ikke at genopstille. Majbrit har løftet den tunge kasserer post i år ved 

siden af, at hun har været tovholder på kredsens Mentalbeskriver udvalg. Gittemaja har 

alle årene ydmygt kun ladet sig vælge til suppleant, til trods for at hun har knoklet i 

bestyrelsen for mindst en hel post.  

Tusind tak for alt I har gjort og for dem I er. Det er sjovt, som man kommer til at holde af 

hinanden i en bestyrelse og vi kommer absolut også til at savne jer. 

Til allersidst: Vi står i en svær tid, som påvirker både vores aktiviteter og vores 

arbejdsmiljø. Vores opgave er nu, at styre Kreds 2 bedst muligt igennem og holde liv i så 



mange gode hundeaktiviteter, som COVID-19 restriktionerne tillader, samtidig med at vi 

passer på os selv og hinanden. 

 

På bestyrelsens vegne 

Michele Utke Ramsing 

Formand for DKK Kreds 2 

 

 


