
Kredsformandsberetning – DKK Kreds 2 GF 5-10-2022 

DKK Kreds 2, dækker postnr 4000 2l 4639. 

Kredsen har i år ha< et fald i medlemmer. Vi er gået fra 3761 medlemmer 2l 3749 medlemmer, et fald på 12 
medlemmer. Det følger ikke helt den trend vi ser fra DKK og hundeklubber generelt. Vores nedgang skyldes 
formentlig, at vi ikke kan levere pladser på træningshold, Desværre. 

Vi har igen i år ha<, et kæmpe boom i nye hunde og en kæmpe mangel på plads. 

Bestyrelsen og udvalg er kommet godt i gang, og fået udreIet en stor del af de ønsker der var lagt op. Det 
er fantas2sk med ak2vitet og interesse. 

Kredsen er så heldig, at vi er blevet beriget med et hundeak2vitetscenter, idet DKK har købt en ejendom i 
Ringsted. Her er 2ltænkt en masse ak2viteter og træninger. Kredsen har fået mulighed for træning nogle 
dage om ugen derude. 

Bestyrelsens arbejde: 
Vi har i 2021/2022 aOoldt 7 møder, hvoraf vi har vekslet mellem online og fysiske møder. Enkelte 
medlemmer har deltaget virtuelt. DeIe har virket rig2g godt, og vi påtænker fremover at holde fast i tanken 
om hvert andet møde bliver virtuelt, idet vi får holdt os meget bedre 2l punkterne og sparer en masse på 
kørsel. 

Bestyrelsens arbejde er forløbet ganske stabilt, og alle medlemmer har taget opgaverne 2l sig og har 
engageret sig i arbejdet. 

Vi har ha< et stabilt år på alle poster. 

Vores udvalg har igen i år arbejdet i meget blandet format. De fleste er kommet godt i gang i løbet af året, 
enkelte har stødt på udfordringer eller begrænsninger , som har skubbet ak2viteten ud i frem2den. 

For 2den er det næsten udelukkende medlemmer af bestyrelsen, der sidder i vores udvalg. Vi har blot ha< 4 
uden for bestyrelsen i vores udvalg . Det vil vi stadig meget gerne have udbygget, så vi også kan få nogle af 
jer med. Kredsens udvalg drives bedst af personer der brænder for den pågældende ak2vitet. 

Så en opfordring 2l jer alle om at melde sig, hvis der skulle være udvalg i gerne vil være en del af. 

Uddannelse: 
Vores uddannelsesudvalg har fortsat travlt, vi får en del henvendelser omkring instruktøruddannelse. Vi har 
fået sat et godt setup i udvalget, så vi har overblik over vores instruktører og elever. Der er igangsat en 
løbende kontakt 2l elever, så vi har en føling med dem. 

Ønsket er at vi får en endnu bedre dialog og kontakt med alle vores instruktører, så vi kan få udviklet både 
pladser og instruktører i den retning der ønskes. Det tager 2d, da vi ikke kan få pladsbesøg 2l at gå op med 
vores kalender og træningspladser. 

Vi har i det forgange år fået uddannet flere nye instruktører i bla spor, hoopers, grunduddannelse og 
ringtræner udannelsen. 

Der er også sat nye elever i gang på grundinstruktør uddannelsen. 

Kæmpe stort 2llykke 2l alle nye instruktører, held og lykke 2l jer der er i gang. 



Kredsen har aOoldt et basiskursus i starten af året, med en god 2lslutning. Denne dag blev aOoldt i Høng 
hallen. 

Vi har ligeledes lagt billet ind på et adfærd- og håndteringskursus i november. 

Træningspladser og instruktører: 
Vores træningspladser startede ud for fuld damp. Med pladser der er booket inden de stort set blev lagt op. 
Der ringes og skrives meget omkring plads på hold, både 2l mig, og 2l pladsformænd. 

Rig2g mange har fået hunde i Corona2den, og ønsker stadig træning, og mange har oplevet det er en 
opgave med hund. Heldigvis også nogle der har opdaget det fantas2ske i træning 

En kæmpe tak for indsatsen skal lyde 2l alle jer instruktører, der arbejder i alt slags vejr, for at få kørt vores 
træningshold af.  

Der er en god 2lgang på nye grund instruktører, men desværre også en afgang. Så lad os endelig vide, hvis 
du går med en drøm om at blive instruktør. 

Vi fik i år også startet træningsplads op i Høng, hvor vi startede op med agility, desværre kom der nogle 
udfordringer her, så pladsen er p.t sat i bero. Agility er flyIet 2l DKK’s nye domicil i Benløse ved Ringsted. 

Høng pladsen forventes at starte op igen i foråret, når der er færdiguddannede instruktører.  

Som mange andre ak2viteter i Danmark, så har vi brug for flere instruktører, så går du med tankerne om en 
uddannelse inden for DKK, og lysten 2l at træne alle vores dejlige hunde, så kom endelig frem og meld 2l 
under fanerne. 

Vores instruktørmiddag blev desværre heller ikke 2l noget i år. Vi kunne ikke finde en dag hvor der var 
mulighed for at samle os alle. Kalenderen var lidt overbooket e<er vi fik alle ak2viteter i gang med 1,5 års 
udskydelser.  

Vi er dog i gang med planerne om en kommende instruktørdag i 2023, hvor det forhåbentlig kan lykkes at 
samle os alle 

Skuer og udsFllinger: 
Kreds har ha< juleskue, og en Nordisk uds2lling. Derud over har Dansk Hundedommer Forening aOoldt et 
skue i kredsen. 

Juleskuet blev afviklet med meget stor succes, dog bliver det også den sidste i Rishøj Hallen, da den er 
blevet alt for dyr. Vi håber at kunne aOolde kommende skuer her i Holbæk. 

Nordisk uds2lling i pinsen 22, gav mange grå hår for uds2llingsudvalget. Det endte med at blive en super 
god uds2lling, med stort set kun posi2ve 2lbagemeldinger. 

Kredsen aOolder deIe års juleskue i Høng Hallen, da vi desværre ikke kunne være her i Holbæk. 

Uds2llingsudvalget har ha< forstærkning af Ayoe Hansen, som trådte ind i midt i planlægningen af den 
Nordiske uds2lling.  

Tak 2l det team der har arbejdet med vores planlægning af uds2llinger: MaibriI, Tinna, Ayoe, John 



Ringtræning: 
Vores ringtræning i kredsen er velbesøgt og ganske populær. Vi får en masse posi2ve 2lkendegivelser fra 
andre kredse, og fra medlemmerne. Det er super godt. Nogle pladser er total overbooket.  

Vi skal have udbudt hold i Roskilde, med en ny instruktør, da Lisbeth har valgt at stoppe, e<er et par år som 
instruktør her. Tusind tak for indsatsen, Rig2g dejligt at vi har fået pladsen i gang, håber vi en dag kan drage 
nyIe af dig igen. 

Der opstartes hold i Ringsted, på det nye center, hvor vi forhåbentlig kan få dækket de ønsker der er på 
ringtrænings i området. 

Vores frem2d er ligeledes begyndt at markere sig rig2g flot. Specielt Holbæk har fået et super godt 
Juniorhandler hold i gang. De har kørt nogle år nu. Det er super fedt at se Kreds 2 blive repræsenteret så flot 
i juniorhandling på alle uds2llinger i DK. En stor tak 2l teamet bag vores juniorhandlertræning 

Rally og Lydighed: 
Vi har afviklet 5 Rallyprøver i eget regi 

Vores rallyprøver har været afviklet med fuld 2lslutning. Der var fuldt hus på dem alle, og enkelte fik endda 
sneget sig med på ekstra pladser.  

Vi oplever stadig at både hundeførere og dommere er glade for at komme 2l prøve hos kredsen. Det skyldes 
bla. det kæmpe arbejde vores Rallyudvalg lægger for dagen.  

Vores Rallyprøver har også i år været med Årets hund og DM point 

Vi fik også kåret vores kredsmestre, som er blevet en fast begivenhed 

Kæmpe 2llykke 2l vores kredsmestre. Det er dejligt at se vore kreds repræsenteret i alle klasser og se dem 
lave så floIe resultater. 

Kredsen har ha< John Pedersen som tovholder på rally i mange år, med stor hjælp fra Pia. Det er nu blevet 
2d 2l at finde nye kræ<er, idet John og Pia har valgt at trække sig fra rallyudvalget. Fra kredens side vil vi 
gerne sige tusind for jeres indsats igennem mange år, uden jeres indsats var kreds 2 ikke blevet så godt 
kendt på rallylandkortet. 

Håber at se jer ind i mellem på nogle at vores ak2viteter.  

Andre akFviteter: 
Der har været aOoldt gåture i kredsen, som er planlagt og aOoldt af Eva Gøtke. Der har været et ganske flot 
fremmøde, og en god 2lbagemelding. Posi2vt der nu er en ak2vitet hvor vi kan mødes på tværs af vores 
træning, og også kan 2lbyde noget 2l dem der ikke træner på en plads. 

Jeg ved der allerede nu er nye ture i støbeskeen. 

Kredsen har været på messe, nemlig dyrenes dag i Slagelse, hvor MaibriI trofast hvert år s2ller op med 
stand. Tusind tak for at du gør det. 



FremFden: 
Vi arbejder for at få vores sorte huller dækket, bla har vi et stort ønske om en plads i Køge. Den har vi gerne 
ville have ha< på i år, men det lykkes desværre ikke. 

Ønsket om at få Hoopers i gang er stort, så deIe punkt holder vi fokus på i det kommende år. 

Vi ønsker i frem2den at være mere synlige i kredsen, bla på Store Hestedag, og 2lsvarende arrangementer. 

Afslutning: 
Tusind tak 2l alle jer frivillige, instruktører, udvalgsmedlemmer, hjælpere og alle jer der er ak2ve i kredsen. I 
gør et kæmpe stykke arbejde. Uden jer ville kredsen ikke være her. 

Vi har mange drømme og ideer. Dem kan vi kun få ud i livet når vi har alle vores frivillige. 

I er Kredsen. Det er alle jer der gør vi kan få 2ngene 2l at køre, og kan blive ved med at 2lbyde ak2viteter for 
kredsens hundeejere. 

Jeg vil også gerne sige tusind tak 2l vores sponsorer, som har ha< et svært år. Vi er dybt taknemmelig for at I 
alligevel har støIet os med roseIer og præmier. 

 Vi ved også vi skal have ny hovedsponsor, da Klausen Import har valgt at trække sig ud, som led i ny plan for 
deres markedsføring. Tusind tak for jeres sponsorat igennem de sidste mange år. 

Jeg håber vi ses 2l vores juleskue, samt næste år, hvor vi forhåbentlig får en masse fantas2ske ak2viteter. 

Ligeledes en tak 2l vores bestyrelse. Tak for året der gik. Sam2dig skal vi også sige farvel 2l 2, som har valgt 
ikke at genops2lle. 

GiIemaja, som har siddet i bestyrelsen i et par perioder. Det sidste år som næsformand. Ligeledes har hun 
været en af de drivende kræ<er i uddannelses- og instruktørudvalget, samt ansvarlig for HLT 

Anita, som har siddet her i 10 år. I 6 år som kredsens kasserer. En opgave der blev løst 2l perfek2on. Har 
også været drivende i uddannelses- og instruktørudvalget. 

Det har været en kæmpe stor fornøjelse og ære at have arbejdet med jer i bestyrelsen. 

Tak 2l vores suppleanter Michele og Brian. Tak for indsatsen igennem året. Det har været en fornøjelse. 
Tusind tak for indsatsen. 

Til sidst en stor tak 2l jer andre i bestyrelsen. I har været fantas2ske at arbejde med. Det har været en 
fornøjelse at se hvordan I har grebet boldene, og arbejdet struktureret. Vi har ha< nogle fantas2ske a<ener, 
med 2l 2der lange diskussioner. Vi er al2d kommet 2l en enighed, og har kunne fortsæIe hvor alle har 
været 2lfredse. 

Tusind tak for deIe år. Jeg håber vi i det kommende år får en lige så velfungerende bestyrelse. 

På bestyrelsens vegne. 

Allan Hansen 
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