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Dansk Kennel Klub Kreds 2 

 

Generalforsamling 14. oktober 2015. 

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 aktiviteter og arrangemen-

ter for kredsens medlemmer. 

 

Træningspladserne. 

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

og elever.  

På ringtræningssiden er der stor aktivitet på pladserne i Tornemark, Holbæk, Slagelse, Ring-

sted – samt en ny træningsplads i Svinninge. 

Ligeledes er der startet to nye træningspladser op i Kalundborg og Stenlille. Disse pladser til-

byder sammen med de allerede etablerede pladser i Vig, Slagelse og Ringsted et bredt udvalg 

af træning dækkende hunde fra hvalpe alderen til den ”gamle hund”. 

  

Hjemmesiden. 

Efter en omstrukturering af kredsens hjemmeside i løbet af 2014 er der ikke sket de store for-

andringer på siden i det forløbne år. Siden opdateres og vedligeholdes løbende af Anne. Stor 

tak til hende for hendes arbejde med dette. 

 

Uddannelse. 

På uddannelsessiden sker der på flere fronter rigtig meget i kredsen. 

Vi har hele 9 elever i gang med Hvalpe og grundinstruktør uddannelsen. Der er elever i gang 

på 4 pladser i kredsen, hvilket må siges at være rigtig flot. 

DKK efterlyste i foråret personer, som var interesseret i at tage uddannelsen som Hvalpe og 

grundinstruktør og udbød 50 uddannelsespladser på landsplan. Knap 60 personer meldte sig og 

13 af disse er bosiddende her i kredsen. Omkostningerne til disses kurser finansieres af DKK’s 

bestyrelse og belaster derfor ikke kredsens budget, men det har givet udfordringer at finde 

praktikpladser til dem og desværre har vi pt. kun kunnet finde pladser til tre af disse, da kred-

sen allerede havde to elever i gang og havde en aftale med yderligere 4. Disse personer vil føl-
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ge et kursusforløb som starter her ultimo oktober og løber frem til foråret næste år, hvor træ-

nerstaben i kredsen så forhåbentlig udvides kraftigt. 

Det betyder så også, at der er en del personer, som er i venteposition for at komme i gang med 

uddannelsen. Vi håber at kunne hjælpe disse med praktikpladser i løbet af 2016. 

På ringtrænersiden har kredsen også nogle personer i gang med uddannelsen som ringtræner. 

De har været på basiskursus og afventer nu næste kursus (Adfærd og håndtering) i forløbet 

mod at blive DKK ringtræner. Desværre er dette kursus blevet aflyst to gange af mangel på 

kursister, men vi håber, at de kan få deres uddannelse færdiggjort i begyndelsen af det nye år. 

På efteruddannelses siden har der været afholdt efteruddannelse og opdateringskursus for inte-

resserede instruktører og hjælpepersonale i kredsen. Karen Ulrik holdt et weekend ”opfrisk-

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

per, der undervises i i dag på DKK’s instruktøruddannelser. Et MEGET inspirerende og lærerigt 

kursus. 

 

Andre aktiviteter. 

Der er i løbet af året afholdt juleskue i Lille Skensved; fastelavnsskue i Gørlev og sommerskue 

i Tornemark.  

I samarbejde med Border Collie klubben har der været afholdt kredsprøver i Rally og LP den 

29/11 2014 samt igen den 14/2 2015.  

Ligeledes har der i samarbejde med DKK været afholdt kredsprøver i Rally den 30/11 2014 og 

igen den 15/2-15 

Der har i februar været holdt et basiskursus i Slagelse. Hele 21 kursister deltog - dejligt med 

den store interesse  

Der blev afholdt en påske-gåtur i Skjoldnæsholmskoven ved Ringsted. Der deltog godt 10 

hunde med snoreholdere. Heraf mange medlemmer, som vi ellers ikke ser til arrangementer. 

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

 

Fremtiden. 

Bestyrelsen ønsker 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. 

Det er aftalt med Border Collie klubben at der den 21/11 afholdes dobbelt rally prøve samt en LP 

prøve  

Kredsens juleskue afholdes den 29/11 i Køge. Vi håber selvfølgelig på samme store deltagelse 

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

forberedelserne er godt i gang og vil selvfølgelig foregå frem til selve udstillingen. Dommerne 

er inviteret og listen ligger til godkendelse hos DKK’s udstillingsudvalg. 

 

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, aspiran-

ter og elever men også de web-ansvarlige og alle I andre frivillige, der gør en stor og stabil 

indsats for Kreds 2. Uden alle jer ingen kreds! Så enkelt kan det siges. Også tak til DKK’s be-

styrelse og medarbejdere. 

 

På bestyrelsens vegne – Lars Kr. Nielsen 


