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Dansk Kennel Klub Kreds 2 

 

Generalforsamling 1. oktober 2014. 

Formandens beretning for det forgangne år. 

 

Bestyrelsens arbejde.  

Der har i årets løb været afholdt 3 bestyrelsesmøder hvor de løbende sager er diskuteret og op-

gaver / ansvar fordelt.  

Bestyrelsen har arbejdet stabilt og godt med det mål at afholde gode arrangementer og skuer. 

 

Træningspladserne. 

Vi har som vanligt også haft fokus på træningspladserne og trænerne.  

Susanne og Anja har i en periode haft ringtræning i Vrangstrup hos Enid Hald, men er flyttet 

tilbage til Tornemark da adgangsforhold, P-forhold og mulighed for indendørs træning er bed-

re dernede. 

Til gengæld har det givet mulighed for at Winni, som blev uddannet som ringtræner her i 

sommer, har kunnet starte op med ringtræning i Ringsted. Det har længe været en efterlyst va-

re. 

Så ringtræning tilbydes nu 5 steder i kredsen: Holbæk med Dan, Kaldred med Kit, Tornemark 

med Susanne og Anja samt Slagelse med Alice og Ringsted med Winni 

Slagelse, Vig samt Ringsted træningspladserne kører fint, med stor aktivitet og løbende juste-

ring af tilbuddene. Aktuelt oplever Ringsted lige nu større interesse for hvalpetræning end set 

de sidste 3-4 år.  

 

Hjemmesiden. 

Kredsens hjemmeside fik i slutningen af 2013 ny webmaster, idet Anne overtog dette job. 

STOR tak til Søren for det store arbejde han igennem en årrække har lagt i jobbet 

Og sandelig også STOR tak til Anne for arbejde med at give siden et nyt, mere tidssvarende 

look og indhold samt for at tage sig af den løbende opdatering. Det har helt sikkert kostet en 

del dage/aftener 
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Uddannelse. 

Der har været en del uddannelsesaktivitet i år, selv om man kunne ønske sig mere, da der des-

værre ikke har været nye elever på nogen af pladserne. 

MEN dermed ikke sagt at der ikke er sket noget, så vi ønsker  

- Winni tillykke med uddannelsen som ringtræner 

- Anne tillykke med uddannelsen som klikkerinstruktør 

- Birgit ligeledes tillykke med uddannelsen som klikkerinstruktør 

Flot gået af jer alle tre. 

En stor del af kredsens instruktører deltog også på DKK’s weekendkursus på Askov højskole. 

Jeg er sikker på at de øvrige deltagere er enige med mig i, at det absolut var en god weekend. 

Mht. kommende uddannelse, så er der her i vinter planlagt efteruddannelse af alle interesserede 

instruktører og hjælpepersonale i kredsen. Karen Ulrik er inviteret til at holde et weekend ”op-

friskningskursus” for at give alle en mulighed for at få et indblik i - og lære om - de trænings-

principper, der undervises i i dag på DKK’s instruktøruddannelser 

Ringsted får også to nye elever det kommende år, da Eva og Poul Gøtke begge vil deltage på 

DKK grundinstruktøruddannelse her i vinter. Målet er at de efter grunduddannelsen skal autori-

seres som agility instruktører. 

Anita vil ligeledes deltage for egen regning og Lars (undertegnede) vil deltage for uddannelses-

udvalgets regning  

 

Andre aktiviteter. 

Vi har som nævnt afholdt tre skuer. Et juleskue i Køge; et i foråret i Stestrup og et i sommer i 

Tornemark. STOR tak til Susanne for det kæmpe arbejde hun lægger i den del af kredsens ak-

tiviteter. Ligeledes skal Anja og de øvrige faste tovholdere have tak for den hjælp de har ydet. 

Skuerne gav ikke økonomisk overskud i år. Deltagerantallet var mindre end normalt - sandsyn-

ligvis pga. sammenfald med andre udstillinger. 

I maj blev der med success afholdt rally prøver i samarbejde med Hvalsø hundevenner. Anne 

stod for kontakten til Hvalsø hundevenner. 

Der har også været afholdt en aften for kredsens instruktører og øvrige aktive, hvor Charlotte 

Frigast holdt et inspirerende foredrag om hundekiropraktik. 

Lars (undertegnede) har holdt et enkelt basiskursus for et par af kredsens medlemmer, der 

manglede kurset for at komme videre i deres DKK uddannelsesforløb. 

Der blev afholdt en enkelt påske-gåtur i Store Bøgeskoven ved Ringsted. Der deltog ca. 15 

hunde med snoreholdere. De fleste af deltagerne var medlemmer, som vi ellers ikke ser til ar-

rangementer, så den type arrangement kunne/burde der måske være nogle flere af. 
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Bestyrelsen har deltaget i 2 centrale DKK møder. Der blev afholdt et kredsmøde i november, 

hvor Alice og Lars deltog og Lars deltog også i formandsmødet afholdt primo 2014  

 

Fremtiden. 

Bestyrelsen ønsker at fortsætte med de aktiviteter og det aktivitetsniveau vi har nu. Der træk-

kes allerede store veksler på de nuværende ildsjæle, som gør et imponerende arbejde i dag. 

Men bliver det muligt vil vi dog gerne udvide med f.eks. flere træningspladser. 

I samarbejde med Border Collie klubben er planlagt Rally og LP prøver den 29/11 i Sorø hal-

len. Anne har været bannerfører for dette samarbejde. 

Der planlægges også at afholde et foredrag om hundemassage for klubbens medlemmer i løbet 

af vinteren. Dette sker i samarbejde med ”VillaVov” og blive afholdt på Slagelse bibliotek. 

Hvis interessen er der, vil der efterfølgende blive afholdt et massagekursus. 

Kredsens juleskue afholdes 29/11 med Susanne ved roret. 

Kredsen har fået tildelt en national udstilling i pinsen 2016. Den planlægges afholdt i Køge og 

Susanne har allerede fastlagt, inviteret – og fået accept fra - det nødvendige antal dommere. Pt. 

er hun godt i gang med at invitere ringpersonale og få den del på plads, men der venter et stort 

arbejde næste år med at få alle detaljerne i forhold til udstillingen på plads 

 

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 hjulene i gang. Det være sig trænere, aspiranter og 

elever men også de web-ansvarlige og øvrige, der gør en indsats for Kreds 2. Uden dem ingen 

kreds! Så enkelt kan det siges. Også tak til DKK’s bestyrelse og medarbejdere. 

På bestyrelsens vegne – Lars Kr. Nielsen 


