
Kredsudvalgets beretning om året der gik 2013 i Kreds 55.

Først og fremmest en stor tak til Marianne Christensen for det kæmpe arbejde du har ydet som som 
kredsudvalgsformand gennem de sidste mange år. Marianne har valgt at stoppe som formand efter 
forårssæsonen. 

Udvalget får en ny kredsudvalgsformand til næste sæson. Kredsudvalgets medlemmer er 
Michael Stenholm Nielsen (ARK) Lisbeth Pedersen, Ole Brydegaard Pedersen, Herdis Aagaard, Sus 
Forsberg Fagerberg, Pernille Dohlmann og Janni Ysbæk-Nielsen (PRK). Kredsudvalget vil byde 
Michelle Sønderbæk velkommen i udvalget. 

Aktiviteter i kreds 55:
Ringtræning:

Vinterpause kender Kreds 55 ikke til. Når træningen på pladsen slutter, så deltager nogle kreds 55'ere til 
ringtræning i Lundehøj ridecenter i Frederikssund. Tak til Vibe Lenthe og Vibeke Gjerstrup for søndage 
i perioden 2.dec til 27 jan. at arrangere dette. 

Nytårstur: 1. jan.

21 friske hundeførere deltog i årets tur, der foregik i Hareskoven. Kai T. Andersen var igen arrangør af 
turen. Som altid hyggelig stemning og god snak undervejs.

Indskrivning 2. feb. 1. sæson. 
Igen i år en god dag, hvor mange gamle som nye mødte op og fik meldt sig til forårssæsonen.
Næsten alle fra kredsudvalget tog en tørn ved bordene. Så tak for jeres indsats.
Der var 140 indskrivninger i foråret.

Sæsonstart: 9. feb.
Første træning i sæsonen, som altid dejligt med liv i kredsen.

Hundesvømning: 21 april. Frederikssund Hundecenter
Herdis Aagaard Petersen og Janni Ysbæk-Nielsen afholdt dette arrangement. 14 hunde og hundeførere 
havde taget turen til bassinet. En lang men god dag.

Hundens dag på Bakken: 9. maj.
Der var desværre kun 3 hunde fra kredsen, der deltog - men de havde en dejlig dag og håber på at flere 
tager med i 2014. Lisbeth Pedersen stod som arrangør i Kreds 55 .

Tur til Frilandsmuseet: 12 maj.
Lisbeth Pedersen gik igen i år forrest for at samle Kreds 55 medlemmerne til en hyggelig rundtur på 
Frilandsmuseet. I år var der 10 hunde med hundeførere og vejret var med os.

Alle prøver incl. SPH: 26. maj.
Sus Fagerberg var prøveleder godt assisteret af Marianne Christensen, der sammen med 
Robert Ramløse stod for sporarealet. 13 hunde var tilmeldt. 5 hunde bestod ikke, 1 blev trukket og 
resten bestod. (8 fra kreds 55). Trods det, at en del hunde ikke bestod, var det en god dag og 
kredsudvalget vil sige tak til alle der hjalp til op til og på selve dagen. Tak til dommer Lene Carlson.



Færdselsprøve: 31. maj.
Linda Wind var prøveleder Lene Carlson var dommer for de 6 hunde, der stillede op og alle bestod. (4 
fra kreds 55).

Hvalpetræf i kreds 82 : 1. juni.
Marianne Christensen var arrangør i kreds 55 for at få så mange hvalpe med til træf. De der deltog 
havde en rigtig god dag.

Dyrehavetur og Bakken: 2. juni.

Lisbeth Pedersen og kredsudvalget lagde op til en kredstur. Der var 9 der kunne og hundene klarede det 
fint med de “vilde” dyr og mange mennesker.

Agility klubmesterskab: 15. juni.
Ole B. Pedersen var dommer og der var 7 deltagende hunde. Det var højt humør og dygtige hunde og 
hundeførere. Klubmester: Anders Christensen / Bjarli Sarina (Tiki).

Sommerafslutning: 22. juni.
Sommersjov på pladsen, hvor hundeførere og hunde blev blandet på tværs af normale hold og lavede 
lidt sjov og spas inden vi hyggede med frokost. Tak til alle der deltog og hjalp til. 

Alle prøver incl. SPH: 23. juni.

Pernille Dohlmann var prøveleder og Peter M. Larsen var dommer. Michael S. Nielsen havde sørget for 
at der var et sporareal. 3 hunde stillede op til IPO-1 og de to bestod.
(2 deltagere fra kreds 55).

UHP: 25. juni.
Michael S. Nielsen og Sus Fagerberg delte prøvelederjobbet. René Jørgensen var dommer. 6 hunde var 
tilmeldt. En blev trukket inden start og 3 hunde udgik undervejs. De sidste 2 bestod. (2 deltager fra 
kreds 55).

Avlskåring: 26. juli.
Michael S. Nielsen var arrangør og Fritz Bennedbæk var dommer. 6 hunde var tilmeldt. 2 blev trukket 
inden prøvestart. De resterende 4 blev kåret UDP til dem alle. (2 deltager fra kreds 55). Alle har rost 
arrangementet og der var mange der kom og kiggede, så igen en god dag i kreds 55. Tak til alle der hjalp 
til.

Indskrivning: 6. aug. 2. sæson. 
Igen i år en god dag, hvor mange gamle som nye mødte op og fik meldt sig til efterårssæsonen.
Næsten alle fra kredsudvalget tog en tørn ved bordene. Så tak for jeres indsats.
Der var 92 indskrivninger.

Sæsonstart: 7. aug.
Igen liv på pladsen efter feriepausen.



Mix-Match: 14. sep.
Kredsudvalgsarrangement, hvor Michael S. Nielsen stod for at sende folk af sted, så der blev så kort 
ventetid som muligt - samt sørge for posternes indhold sammen med Herdis Aagaard Petersen. Tak til 
alle der stod på post, kørte med proviant til postpasserne samt til alle, der gav en hånd med på pladsen 
og i kantinen. 39 hunde fordelt på 4 klasser. Tak til Thomas Bo Larsen som dommer i ringen.

DM udtagelse SPH: 28. og 29. sep.
Jeanette Marker var prøveleder og Sus Fagerberg var med for at få oplæring. Robert Ramløse var igen i 
år behjælpelig med at sørge for sporareal. Tak til sporlæggere, afledere samt til køkkenet. Tak til 
dommer Lene Carlson for et par hyggelige dage. (ingen deltagere fra kreds 55).

Færdselsprøve: 27. okt.
Lisbeth Pedersen og Janni Ysbæk-Nielsen arrangerede denne prøve. 13 deltog og de 10 bestod.1 trukket 
(7 fra kreds55). Peter Larsen var dommer.

Alle prøver: 3. nov.
Pernille Dohlmann var prøveleder og Helle Priess var dommer.
6 hunde tilmeldt. 4 bestod. 1 blev disket og 1 ej bestået.
Tak til dem der hjalp til og til alle der kom og kiggede på.

Agility kredsmesterskab: 9. nov.
8 deltagende hunde med førere. Lisbeth Pedersen var prøveleder og Stig Christensen var dommer. 
Kredsmester: Britta M. Thomsen /Akacias Aiwa.

UHP: 10. nov.
Michael S. Nielsen var prøveleder og René Jørgensen var dommer.
10 tilmeldte og deltagende hunde. Alle bestod. Et godt arrangement. (6 fra kreds 55).

Kredsmesterskab: 16. nov.
Kredsudvalget var sammen om planlægningen, da mange ønskede at deltage.
Michael var prøveleder og Peter M. Larsen var dommer. 13 tilmeldte hunde. 2 blev desværre disket og 5 
bestod ikke. De resterende bestod og der kom 3 stolte kredsmestre ud af anstrengelserne. (12 fra kreds 
55) Tak til alle deltagere, hjælpere og tilskuere samt til køkkenet. Igen er I alle med til at sørge for liv og 
hygge i kreds 55.

Kredsmestre:
Beg. B:Jacob B. W. Eriksen /Team Sufra (Kayla)
IPO1: Herdis Aagaard Petersen /Akacias Makker (Moby)
SL2: Lisbeth Pedersen /Hassenkam`s Uffe

Juleafslutning: 7 dec.
Kredsudvalget stod for løjerne og bestyrelsen for traktementet. Det foregik på træningspladsen og var 
“tæver” mod “hanner”. Det var en stafet på 2 baner, hvor hovedformålet var at have det sjovt med sin 
hund, når man var på banen og blive heppet frem af sit hold. Det var en kold dag, så mange brugte 
ventetiden mellem gennemløbene til lidt selvtræning langs med banen. Derefter var der æbleskiver og 
formanden remsede alle de opnåede resultater fra året op og uddelte pokaler. 



Til at runde beretningen af med er der lidt fakta:

Kredsudalget var arrangør af et privatkursus med Anders Hummel.”Aktiv Hund” hvor 
Anders delte ud af sine erfaringer med at lade hunden arbejde for al sin føde.  Det strakte sig over 2 
dage med et par weekender imellem, så vi kunne øve os.

Kredsudvalget har holdt 7 møder i hele sæsonen.
Der har været afholdt 2 trænermøder og 1 figurantsamling.

Kreds 55 har glæde af at 5 kenneler er tilknyttet. De har haft følgende antal kuld i 2013:
Kennel Hassenkam har haft 2 kuld hvalpe.

Kennel Haus Lintz har haft 4 kuld hvalpe.

Kennel Tashlund har haft 1kuld med 10 hvalpe.

Kennel Thomsebo har haft 3 kuld hvalpe. 

Kennel Team Thomsebo har haft 1 kuld hvalpe. 

Antallet af hunde, der har taget prøver andre steder er :

Prøver

Prøver aflagt i
kreds 55
Bestået

Prøver aflagt i
kreds 55
Ikke bestået

Prøver aflagt og
bestået i anden
kreds/andet land

2012 2013 2012 2013 2012 2013

Beg. B 12 8 3 1 2 0

Beg. AB 10 2 0 1 2 1

Beg. ABC 1 1 0 2 0 0

SL1 1 0 0 3 0 1

SL2 1 1 0 0 0 0

SL3 0 0 0 1 0 0

IPO-VO 0 0 0 0 0 0

IPO1 1 5 2 2 3 3

IPO2 0 1 1 0 1 0

IPO3 1 0 0 0 3 0

SPH1 2 0 1 3 4 0

SPH2 1 0 0 0 1 0

FP 14 9 2 1 2 1

UHP 13 7 0 0 2 1

Kredsudvalget vil gerne sige tak til alle, der har været hjælper eller arrangør af en begivenhed i klubben. 
En særlig tak til alle trænere og til bestyrelsen for Jeres arbejde.

Kredsudvalget.


