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Dansk Kennel Klub Kreds 2 

 

Generalforsamling 11. oktober 2017. 

Formandens beretning for det forgangne år. 

 

Bestyrelsens arbejde.  

Der har i årets løb været afholdt 5 bestyrelsesmøder hvor de løbende sager er diskuteret og op-

gaver / ansvar fordelt  

Bestyrelsen har arbejdet stabilt og godt med det mål at afholde gode aktiviteter og arrangemen-

ter for kredsens medlemmer. 

I forsommeren indtrådte John Pedersen som erstatning for Helle Toft Nielsen, der valgte at 

træde ud af bestyrelsen – STOR tak til Helle for hendes mangeårige indsats i bestyrelsen 

 

Uddannelse. 

På uddannelsessiden er der stadig pæn aktivitet – vi har elever fra Slagelse og Ringsted plad-

serne i gang med Grunduddannelsen hos DKK og vi har pt. en enkelt som er interesseret i at gå 

i gang med Ringtræneruddannelsen 

Vi har fået to nyuddannede ringtrænere i kredsen. Disse er hjemmehørende på vores nye plads 

i Korsør og på Ringsted pladsen 

Kredsen har også fået en ny LP instruktør, hjemmehørende på pladsen i Slagelse 

DKK har startet en ny gren indenfor hundesporten – Nose Work – en hundesport der tegner til 

at blive lige så populær som Rally er i dag. Omkring 10 af kredsens instruktører har været på 

efteruddannelseskurser indenfor den aktivitet og de første er ved at være parat til at gå til ek-

samen, som finder sted her lige om nogle uger. 

STORT tillykke til jer alle - og held og lykke til de af jer, der har en eksamen forude. 

En stor del af kredsens instruktører deltog her for et par uger siden på DKK’s efteruddannelse / 

instruktør -weekend på Askov højskole. Kursusprogrammet indeholdt en bred vifte af tilbud og 

ud fra de tilbagemeldinger jeg har fået, vil jeg kalde arrangementet for en succes. 

  

Træningspladserne. 

Vi har som vanligt haft stor aktivitet på træningspladserne i kredsen og haft fokus på trænere 

og elever.  

På ringtræningssiden er der glædelige nyheder idet vi har fået to nye pladser det forløbne år – 

en i Korsør og en på Tuse Næs – hjertelig velkommen i ”flokken” 
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Ud over disse to pladser er der stor aktivitet på pladserne i Holbæk, Slagelse, Kalundborg, 

Svinninge samt Ringsted. 

Disse pladser tilbyder et bredt udvalg af træning dækkende fra hvalpene til den ”gamle hund”. 

Vores plads i Tornemark er desværre stoppet. Tusind tak til Susanne og Anja for deres store 

arbejde som de har lagt på pladsen 

Der er generel stor søgning til træningen på pladserne – men det virker som om, at vi med de 

nyuddannede instruktører efterhånden kan følge med interessen.  

Men konkurrencen fra de private pladser bliver større og større, så det er vigtigt at vi hele tiden 

følger med udviklingen og sørger for at have et stort og bredt tilbud til vores medlemmer   

 

Hjemmesiden. 

Hjemmesiden lider stadig under at vi mangler en webmaster, men bestyrelsen har lovet hinan-

den at implementeringen af DKK’s web-løsning får høj prioritet i de kommende par måneder. 

 

Andre aktiviteter. 

Der er i løbet af året afholdt juleskue, fastelavnsskue samt sommerskue. Alle med stor delta-

gelse – dejligt at så mange støtter op om de arrangementer. 

I samarbejde med Border Collie klubben og DKK har der været afholdt kredsprøve i LP og vi 

har selv afvikler Rally prøve som ny aktivitet i kredsens regi. 

Vi planlægger med rally prøver igen til næste år – nu med kvalificering til DM 

Der er lokalt på pladserne blevet afholdt diverse arrangementer som bl.a. dyrlægeaften, fore-

drag om hundefoder, nytårsgåtur mm.  

Der har ligeledes været afholdt Basiskursus med godt 10 deltagere 

Medlemmer af bestyrelsen har desuden deltaget i diverse møder afholdt af DKK hovedkontor.  

 

Regnskab 

Implementeringen af det web-baserede regnskabsprogram E-conomic, et web-baseret system 

er nu gennemført og Anita, vores kasserer har med hjælp fra Lisbeth Gundesen opbygget en 

fornuftig kontoplan, som endda er videreført til indrapporteringerne fra de enkelte trænings-

pladser. 

Igen rigtig stor tak til Anita og Lisbeth for deres store indsats. 
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Fremtiden. 

Bestyrelsen mindst at fortsætte med de aktiviteter og det aktivitetsniveau vi har nu. Hvis mu-

ligheden viser sig hilser kredsen også gerne nye aktiviteter og nye træningspladser meget vel-

komne. 

Mht. skuer, så er der planlagt og inviteret ind til juleskue i Køge og vi planlægger med at skuer 

fremover kører med samme antal og styrke, men sommerskuet flyttes til ny lokalitet. 

Vi håber selvfølgelig på samme store deltagelse som de foregående år. 

 

Afslutning. 

Undertegnede og resten af bestyrelsen vil gerne rette en stor tak til alle de ildsjæle, som i årets 

løb har trukket et ofte stort læs for at holde aktiviteterne i gang. Det være sig trænere og elever 

og samt alle I andre frivillige, der gør en stor og stabil indsats for Kreds 2.  

Jeg/vi vil også specielt sige stor tak Susanne Stockmal, som har valgt at stoppe både i bestyrel-

ses og i kreds regi. Susanne har været medlem af bestyrelsen og drivkraften i skue/udstillings 

regi i en årrække og ligeledes haft ansvaret for ringtræningen i Tornemark.  

Ligeledes stor tak til Helle Toft Nielsen, som også har forladt bestyrelsen. Helle er en ildsjæl, 

der har lagt en stor indsats i bestyrelsesregi, men heldigvis har hun valgt at beholde sin tilknyt-

ning til pladsen i Slagelse.  

Uden alle jer ingen kreds! Så enkelt kan det siges. Også tak til DKK’s bestyrelse og medarbej-

dere. 

 

På bestyrelsens vegne – Lars Kr. Nielsen 


