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Dansk Kennel Klub Kreds 2 

 

Generalforsamling 12. oktober 2016. 

Formandens beretning for det forgangne år. 

 

Bestyrelsens arbejde.  

Der har i årets løb været afholdt 4 bestyrelsesmøder, hvor de løbende sager er diskuteret og 

opgaver / ansvar fordelt. Desuden er der afholdt en række planlægningsmøder før den nationa-

le udstilling i Pinsen.  

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

ter for kredsens medlemmer. 

I december 2015 indtrådte Winni Omdahl Henriksen (1. suppleant) i bestyrelsen efter Alice 

Wang’s dødsfald 

Efterfølgende trådte Poul Gøtke (2. suppleant) også til efter at Marianne (Janne) Wærum trådte 

ud af personlige årsager. Janne’s rolle som kasserer blev overtaget af Anita Trampedach. 

 

Uddannelse. 

På uddannelsessiden er der stadig stor aktivitet – så stor, at vi ikke har kunnet følge med mht. 

praktikpladser til de mange, der gik i gang med Grunduddannelsen hos DKK i 2014, så vi har 

stadig et lille efterslæb på en enkelt person, som mangler at fuldføre sin praktik. Planen er at 

hun skal igennem den sidste del af praktikken til foråret. 

 Pt. er der elever i gang i Ringsted og Slagelse. Dels med Hvalpe og Grunduddannelsen, men 

en enkelt også med Rally uddannelsen. 

Det er ligeledes planlagt, at 2 skal i gang med overbygningen som LP instruktør til foråret. 

Kredsens antal af instruktører er blevet udvidet kraftigt i løbet af året, idet 4 personer bestod 

den sidste eksamen her på sensommeren og de kan nu kalde sig Hvalpe- og Grundinstruktører.  

Ligeledes har 3 personer fuldført ringtræneruddannelsen.  

STORT tillykke til jer alle. 

DKK er i opstartsfasen af en ny gren indenfor hundesporten – Nose Work – en hundesport der 

tegner til at blive lige så populær som Rally er i dag. 

De første tre af kredsens instruktører var på kursus forrige weekend og flere vil følge på kom-

mende kurser, så vi også kan tilbyde den type aktivitet på kredsens pladser 
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Træningspladserne. 

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

og elever.  

Der tilbydes i dag træning på pladser i Tornemark, Vig, Holbæk, Slagelse, Stenlille, Ringsted, 

Svinninge, Tuse Næs, Regstrup samt Kalundborg. 

Disse tilbyder et bredt udvalg af træning dækkende fra den helt unge hvalp til den ”gamle 

hund”. 

Der er startet en ny plads op på Tuse Næs i år, hvor der tilbydes Ringtræning. Pladserne i Sten-

lille og Kalundborg, der begge lige var startet op før sidste års generalforsamling, er også 

kommet godt i gang med holdtræningen. 

Der er stor interesse og søgning til træningen på pladserne – reelt set nok også mere end vi kan 

følge med til alle steder – det gælder i hvert fald pladsen i Ringsted, hvor vi ikke har kunnet 

følge med efterspørgslen. Så mit gæt er at nogle hundeejere er søgt over til de private pladser. 

Et par instruktører har holdt pause i en periode, hvilket også har påvirket udbuddet af hold.  

Der er investeret en del penge i udstyr i forbindelse med opstart af pladserne i Kalundborg og 

Stenlille, der jo begge startede fra bunden. Desuden er ældre, tungt og uhåndterbart AG udstyr 

blevet udskiftet på pladsen i Slagelse.  

Disse to ting, sammen med ekstra kørsel og tøjudgifter grundet elevernes praktik, har gjort, at 

indtægterne fra træningspladserne er reduceret kraftigt i forhold til sidste år.  

Men med hjælp fra de nyuddannede instruktører tror jeg på, at vi næste år igen kan opfylde 

forventningerne hos alle kredsens hundeejere. 

Målet er stadig at få uddannet / alternativt finde instruktører til at dække de ”sorte” områder i 

kredsen. Dette gælder både indenfor ringtræning og anden form for træning og er helt i tråd 

med DKK’s bestyrelses ønske om at antallet af træningspladser skal øges. 

 

Hjemmesiden. 

Hjemmesiden er det område jeg er mindst stolt af at snakke om – den mangler i den grad opda-

tering. Vi mangler i høj grad en person med tid, lyst og kendskab inden for dette område efter 

at forrige webmaster desværre valgte at stoppe. 

Bestyrelsen har besluttet at vi kobler os på DKK’s web-løsning og udover en generel ”renove-

ring” af siden, er dette en opgave, der skal tages fat på, som det første i det kommende for-

enings-år. 

 

National udstilling 

Kredsen afholdt i Pinsen en 3 dages National udstilling i Rishøjhallen i Køge. 

Forberedelserne gav selvfølgelig anledning til megen aktivitet – og nogen nervøsitet i bestyrel-

sen, men udstillingen blev afviklet flot og problemfrit – og det er vores indtryk, til alles tilfreds-
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stillelse og den gav da også et økonomisk overskud – ikke stort, men dog et overskud og til gen-

gæld har vi nu både nyt it-udstyr og tæpper til kommende skuer/udstillinger 

STOR ros og tak til alle de involverede parter. 

 

Andre aktiviteter. 

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

gelse 

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

LP  

Der blev afholdt en enkelt gåtur nytårsaftensdag i Ringsted – den gåtur er efterhånden ved at 

være en tradition, hvilket også ses på det stigende deltagerantallet.  

Der har også været afholdt en mentalbeskrivelsesdag med 10 deltagende hunde + førere, hvil-

ket er ”fuldt hus”, da en beskrivelse af en hund tager omkring 3 kvarter. En aktivitet der bør 

gentages i det nye år. 

 Medlemmer af bestyrelsen har desuden deltaget i diverse møder afholdt af DKK hovedorgani-

sation.  

 

Regnskab 

Kort tid inde i dette år fik bestyrelsen ny kasserer og da det gamle regnskabsprogram var fra 

tiden med disketter, blev det besluttet at skifte over til et nyt – e-conomic, et web-baseret sy-

stem. 

Efterfølgende har Anita, vores kasserer samt Lisbeth brugt en del tid på at opbygge et fornuf-

tigt regnskabssystem. 

Lisbeth arbejder med regnskab til dagligt og hun har været en uvurderlig hjælp i processen - 

RIGTIG STOR tak til dig for din indsats.  

En af de gode ting ved ændringen er, at den giver meget større gennemskuelighed og detalje-

ringsgrad i kredsens indtægter og udgifter. Det vil også fremgå af årets regnskab, men det har 

samtidig også den konsekvens, at man i dette års regnskab desværre ikke direkte kan sammen-

ligne alle årets poster med posterne fra sidste år – det håber vi generalforsamlingen tilgiver. 

Indførelsen er en igangværende proces, som skal videreføres af den kommende bestyrelse. Må-

let er en mere ensartet regnskabsmæssig indrapportering fra frivillige, instruktører, trænings-

pladser og andre aktiviteter. 
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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. 

Border Collie klubben har forespurgt om vi sammen kan afholde LP og Rallyprøver i 2017. Det 

er endnu ikke drøftet i bestyrelsen, men jeg kan ikke forestille mig at der bliver lagt hindringer i 

vejen. 

Der er planlagt juleskue i Køge og planlægningen af de øvrige skuer næste år er også godt i 

gang. 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, elever, 

ringpersonale, hjælpere 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 bestyrelse og medarbej-

dere. 

 

På bestyrelsens vegne – Lars Kr. Nielsen 


