Kredsudvalgsberetning for året 2008
Fremlagt ved årets ordinære generalforsamling i Kreds 55 – Furesø den 21. januar 2009
Så er endnu et år gået, og vi kan se tilbage på et år med mange aktivitetstilbud og arrangementer. I
starten af året var vi ramt af en del aflysninger på grund af manglende tilmeldinger til diverse
prøver. Dette er selvfølgelig beklageligt, men måske har folk ikke været klar til at gå op til prøver,
så tidligt på året.
Kredsudvalget består i dag af formand, Tina Vibeke Rasmussen, og medlemmerne Marianne
Christensen, Lisbeth Pedersen, Jan Hye, Pernille Dohlmann, Linda A. Wind.
Velkommen til 5 nye medlemmer af kredsudvalget:
Vibeke Gjerstrup, Linda Eriksen, Dorthe Sørensen, Frederikke Salto og Kai Thusgaard Andersen.
Udtrådt af udvalget er: René Jørgensen, Thomas Bo Larsen, Lisa Haargaard og Henning Karlsen,
Marianne Oppenheuser og Helle Johansen. I skal alle have en stor tak for det arbejde I har ydet i
kredsudvalget.
Kredsudvalget har haft et godt og upåklageligt samarbejde hele året igennem, hvor vi har afholdt 7
kredsudvalgsmøder og et fællesmøde med bestyrelsen. Referater fra disse møder, kan læse på
kredsens hjemmeside. www.kreds55.dk
Her er lidt om de aktiviteter vi har haft i år 2008 !
Ringtræning:
Lundehøj Ridecenter ved Frederikssund fra december 2007 til februar 2008.
Der har været meget stor tilslutning og opbakning til dette arrangement. Der har gennemsnitligt
været 40 – 50 deltagere pr. gang. Tina og Jan Rasmussen har stået for selve arrangementet, og har
sørget for at ridehallen var gjort klar når folk ankom og sørget for kaffe og the osv.
Henning Karlsen har fungeret som instruktør, og undervist deltagerne i udstillingsteknik og
fremføring af hundene. Vi afsluttede med et lille internt skue, hvor René Jørgensen og Henning
Karlsen stod for underholdningen. Der var fine pokaler og foderpræmier til alle.
I denne vinterperiode gentager vi så succesen for 3. år i træk, og vi er allerede i fuld gang med
ringtræningen, som startede op den 7. december på Lundehøj Ridecenter i Frederikssund.
Deltagerantallet ligger på mellem 20 og 40 deltager pr. gang. Vi fortsætter frem til den 22. februar
2009, hvor vi har planlagt at slutte af med en ordentlig fastelavnsfest for både store og små.
Figurantsamling:
Den 12. januar 2008 i kredsen, hvor alle figuranterne under ledelse af Henning Karlsen blev samlet,
for at planlægge den nye sæson. Henning Karlsen har sidenhen overdraget sin post som figurantkoordinator til Erwin Brocks, som har kørt torsdagstræningen videre. Alle medlemmer der har
været tilmeldt prøverelateret hold, har haft mulighed for at komme om torsdagen, for at få Carbejde med sin hund.
Hold/indskrivning:
Der har været afholdt to indskrivninger til forårssæsonen lørdag den 2. februar 2008, og igen til
efterårssæsonen tirsdag den 5. august 2008. Der blev i begge sæsoner indskrevet over 100 pladser
fordelt over de forskellige hold og pladskort

Fastelavnsfest:
Afholdt på Lundehøj Ridecenter søndag den 3. februar 2008.
Et arrangement som er blevet meget stort med 71 deltagere, til glæde for både store og små. Vi
købte 3 tønder i år, pga. den store tilslutning, og der blev i år som noget nyt, lavet grillpølser og
brød, som medlemmerne kunne købe. Mange var klædt ud og der var præmier til både kattekonger
og dronninger, som blev sponseret af Kennel Dandixie.
Ølsted Kro:
Søndag den 24/2 holdt vi i traditionen tro fællesfrokost på Ølsted Kro som afslutning på
ringtræningssæsonen. Der var 60 deltagere. Et godt og festligt arrangement, hvor alle hyggede sig
på trods af at tjenerne var lidt stressede over de mange hundefolk.
Trænermøder:
Møderne er fordelt, med to om foråret og et om efteråret. Møderne bliver brugt til at evaluere de
enkelte hold, og trænerne har mulighed for at komme frem med ønsker og evt. gode idéer til,
hvordan vi kan forbedre undervisningen, så alle holdene når de målsætninger, der er for de enkelte
hold. Målsætninger har kredsudvalget revideret og lagt ud på kredsens hjemmeside, så alle har
mulighed for at gå ind og læse om de enkeltes holds målsætning. I efteråret 2008 besluttede
kredsudvalget, at slå figurantmøder og trænermøder sammen.
Færdselsprøve:
Der var planlagt en færdselsprøve lørdag den 15. marts 2008, men vi måtte aflyse prøven pga.
manglende tilmeldinger. Til gengæld lykkedes det efterfølgende at afholde en ny prøve fredag den
16. maj 2008, og igen lørdag den 27. september 2008.
Alle prøver:
Søndag den 6. april 2008, havde kredsudvalget planlagt en prøvedag, hvor man havde mulighed for
at tilmelde sig alle prøver inklusiv SPH. Men denne prøve måtte vi også aflyse pga. manglende
tilmeldinger. Der var så planlagt en ny prøve, lørdag den 31. maj 2008, som heldigvis blev
gennemført og igen 12. oktober 2008. Da det er svært at skaffe sporarealer på visse tidspunkter af
året, har vi i kredsudvalget valgt at undlade SPH prøverne, så vi kun har én om året.
Udholdenhedsprøven (UHP):
Onsdag den 23. april måtte vi ”aflyse / flytte” UHP’en til mandag den 26. maj, så der var deltagere
nok. Men alle bestod prøven med René Jørgensen som dommer.
Kredsmatch:
Planlagt søndag den 18. maj 2008.
Aflyst pga. manglende deltagelse fra kreds 5 – Hillerød.
Næste år vil vi prøve udfordre kreds 62 – Vallensbæk.
Lydighedskonkurrence:
Lørdag den 14. juni 2008 havde Lisa Haargaard, som noget nyt arrangeret en lydighedskonkurrence
i begynder B programmet, for de af kredsens medlemmer der var tilmeldt et lydighedshold. Hunde
uden prøver, havde mulighed for at bestå prøven på dagen, og de hundeførere der ikke var nået så
langt, havde mulighed for at afprøve deres konkurrence-gen, samt hvor langt de var kommet i deres
træningsforløb. Christian Sørensen sørgede for at alle deltagere fik en super god oplevelse og en
dejlig dag. Et arrangement som jeg syntes vi skal gentage til næste år.
Resultaterne fra lydighedskonkurrencen ser således ud:
Hunde under 3 år: 8 deltager – 3 bestået og 5 ikke bestået.
Hunde over 3 år: 8 deltager – 7 bestået og 1 ikke bestået.

Kombiskue 2008:
Søndag den 29. juni 2008, blev dette års kombiskue afholdt på Søndersøskolen i Værløse.
Lisa Haargaard var ligesom sidste år koordinator for hele dette arrangement, og havde også sørget
for dette års tyske dommer. I år havde vi cirka 90 tilmeldinger. Det var lidt mindre end sidste år,
men skuet kom til at løbe rundt med et mindre overskud alligevel.
Furesøs borgmester Jesper Back kom og åbnede skuet kl. 09.00, hvor han fortalte en sjov
hundehistorie, fotografen fra Frederiksborg Amt avis kom også forbi og lavede et lille interview
med Jeanette Marker, som havde skuets ældste hund.
Der var rigtigt god plads på de store grønne arealer, og med udsigt ind til svømmehallen. Vejret var
absolut med os i år, og der var rigtig gode parkeringsforhold og luftearealer.
Køkkenholdet og faciliteterne var absolut i top, og maden var god.
Agilityholdet og deres instruktør Jens Lauritsen, havde stillet en fin forhindringsbane op, hvor
agilityfolkene kunne vise hvor dygtige deres hunde var blevet. Det var noget der tiltrak folks
opmærksomhed, og under kyndig vejledning fra Jens, kunne folk prøve deres evner af som agilityudøvere. Det er en stor opgave at arrangere et kombiskue, for der skal bruges mange hjælpere for at
sådan et arrangement kan lade sig gøre. Derfor har kredsudvalget også valgt, at holde en pause i år
2009, men vi har ansøgt om en Avlskåring, som vi forventer at kunne afholde i stedet for.
Men der skal lyde en kæmpe tak til alle jer, som har været involveret i dette års kombiskue.
Hundenes dag i Tivoli:
Søndag den 7. september 2008 var vi med i Tivoli, hvor Dansk Kennel Klub (DKK) arrangerede
hundens dag. Kreds 55 – Furesø var igen racerepræsentant for schæferhunden, og Jeanette Marker
var oppe på scenen, for at vise sine to søde schæferhunde frem for publikum. I år var emnet
”hunde kloden rundt” hvor flere havde klædt sig i de dragter der repræsenterede det land hundene
kom fra. Der var mange der havde valgt at bruge denne søndag på, at tage en tur i tivoli, og ikke
mindst vores egne kredsmedlemmer. Der var cirka 30 schæferhunde, der var mødt op for at deltage
i raceparaden. Vores agility folk, med Jens Lauritsen i spidsen, havde pakket trailer og biler med alt
udstyr, og fragtet det ind til tivoli og sat et flot bane op, hvor kredsens agility folk kunne vise hvad
en schæferhund også kunne bruges til. Bagefter kunne folk komme og prøve agility med deres egne
hunde, under Jens Lauritsens kyndige vejledning.
SPH-udtagelse:
Kreds 55 afholdt i år sin 7. SPH DM-udtagelse med uundværlig hjælp fra Robert Ramløse, Jeanette
Marker, Jan Hye og Marianne Christensen. Sporarealerne var i top, og hundeførerne havde en
fornøjelige weekend med godt vejr. Kredsen har igen til næste år, været heldige og fået tildelt en
SPH-udtagelse, som skal ligge i uge 37 den 12. og 13. september 2009.
Hundesvømning:
Afholdt onsdag den 24. september 2008, med 18 deltagere. Klubsvømning er en populær aktivitet i
kreds 55, og vil fortsat blive arrangeret så længe kredsens medlemmer har lyst. Vi havde en sjov og
våd aften, dog med nogle afbud.
Hundemassagekursus:
Aflyst pga. manglende tilmeldinger. Var planlagt til søndag den 19. oktober 2008.
Kredsmesterskab i Agility:
Afholdt lørdag den 25. oktober 2008. Der var 9 deltager. Dommer på dagen var Jens Lauritsen og
arrangementet var vellykket og hyggeligt. Vi har fået ny kredsmester – Stig Christensen med
Kolstrup Gerry også kaldet Hugo. Det er flot at så mange er glade for agility.

Resultaterne fra Agility konkurrencen ser således ud:
1. Stig Christensen med Kolstrup Gerry (Hugo)
2. Ghita Nielsen med Thomsebo Nicka
3. Kim Dich med Almebo’s Jasmin
Kredsmesterskaber (prøver) 2008:
Afholdt lørdag den 1. november 2008.
Der var 8 deltager og dommer på dagen var Lene Carlson.
Kredsmestre i år 2008 blev:
Beg. B:
Peter Haugaard med Kratmosens Xaba
Beg. AB:
Dorthe Sørensen med Thomsebo Tjekko
SL2:
Britta M. Thomsen med Akacia’s Aiwa
SL3:
Robert Ramløse med Trold Indy (Lille Ib)

Et stort tillykke til alle med de opnåde resultater!

Samtlige prøver taget af kreds 55 medlemmer i 2008
Prøver/avlskåringer
og mønstringer
aflagt i 2008
Beg. B
Beg. AB
SL1
SL2
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AK
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Prøver aflagt i
kreds 55
Bestået
10
2
1
2
1
1

Prøver aflagt i
kreds 55
Ikke bestået
2
2
1

Prøver aflagt og
bestået i anden
kreds

Prøver aflagt og
bestået i
Tyskland

2

2
1

1
6
5

1
5

4
3
2
4
5

1
1

1
3

Kurser:
I 2008 har kursusaktiviteten ikke været så stor, og hænger nok sammen med at de trænere og
figuranter kredsen er i besiddelse af, alle har været på de ønskede kurser.
Årets hund 2008:
En intern konkurrence der er vældigt populær i kredsen. Alle resultaterne bliver opdateret og
mangfoldiggjort via kredsens hjemmeside, hvor man også kan gå ind og læse om reglerne, som
kører efter de samme principper som Danmarks hund. Denne opgave vil fremover blive varetaget af
Stig Christensen.

Kredsens hjemmeside:
www.kreds55.dk er blevet dagligt opdateret med nyheder, resultater og billeder. Kredsens
medlemmer er meget flittige til at besøge hjemmesiden. Denne opgave vil fremover blive varetaget
af Stig Christensen som allerede er godt i gang med arbejdet.
Juleafslutning:
Afholdt lørdag den 6. december 2008!
Den planlagte dagtur for alle, som skulle have været den 21. september blev udskudt til kredsens
juleafslutningsdag, hvor kredsudvalget lavede den om til en jule-dag-tur i stedet for. Herefter var
der gløgg og æbleskiver til alle deltagere.
EN STOR TAK skal lyde til bestyrelse, trænere, figuranter, køkkenpersonale, pladsfolk,
hjælpere til diverse arrangementer, og ikke mindst til kredsudvalget, der gør et stort stykke
arbejde for at Kreds 55 – Furesø kan bryste sig af, at kunne tilbyde vores medlemmer så
mange aktiviteter i løbet af året. Uden jer/os kunne dette ikke lade sig gøre.
Til slut vil jeg takke af for denne gang og træde tilbage som kredsudvalgsformand og ønske
kredsudvalget held og lykke med det videre arbejde, og herefter overlade kredsudvalgsformandsposten til Marianne Christensen.
Kredsudvalgsformand
Tina Vibeke Rasmussen

