
Formandens beretning 2014 

 

 

Atter et år er gået. I skrivende stund er jul og nytår overstået, og vi har haft kredsens første 

arrangement i 2015 den 1. januar, nemlig Nytårsturen, som blev gennemført i Hareskoven. 

21 hunde med deres mennesker mødte op. Tak til Kai Thusgaard Andersen for et godt 

arrangement.  

 

Jeg håber, at alle er kommet godt ind i det nye år, og jeg glæder mig til at se mange af jer til 

indskrivning den 31. januar.   

 

Selvom vi holder vinterferie, summer pladsen om lørdagen af flittige hundeførere, der 

træner og hygger. De små hvalpe er også tyvstartet med træningen om lørdagen i januar. 

Om søndagen bliver der ringtrænet i Frederikssund.  Indimellem mødes vi da også ude på 

sporarealerne. Tak til alle jer, der sørger for, at vi bliver holdt i gang i vinterferien.  

 

Ved årsskiftet tæller Kreds 55 Furesø 150 medlemmer af Schæferhundeklubben for Dan-

mark. Det er 11 flere end sidste år.  Det betyder, at vi kan få 3 repræsentanter med til årets 

repræsentantskabsmøde, som afholdes den 22. marts 2015 i Middelfart.  

 

Der har været 132 tilmeldinger til hold eller pladskort i forårssæsonen, og 139 i efterårs-

sæsonen.  

 

Bestyrelsen har afholdt 6 møder. 

 

Bestyrelsen beklager meget den uro, der har været på grund af naboklagerne. Vi har 

måttet koste rundt med jer, når I har skullet parkere, men jeg synes, at vi har mødt megen 

forståelse fra jer, og det skal I have tak for. Det er fortsat vigtigt, at vi parkerer så tæt som 

muligt og i lag. Hvis I ved, at I skal hjem hurtigt, så hold længst ude på parkerings- 

pladsen.  

 

Vi har været til møde med Naturstyrelsen vedrørende Værløse Flyvestation. Styrelsen var 

meget forstående og imødekommende, men flere ting gjorde sig gældende for, at vi ikke 

kommer derud. Det areal, som de kunne tilbyde, ligger i den ende, hvor de vil lave en 

hundefold med offentlig adgang. Arealet er meget mindre, end det vi har nu, og vi kunne 

kun få mulighed for at råde over/leje folden eller dele af den. Der var ligeledes et problem, 

hvad parkering angår, da vi skal have vores biler tæt på træningsbanen, og da der ikke må 

komme biler ind på selve Flyvestationen. Det vil heller ikke være muligt at få lys på banen. 

Løsningen er nu, at vi sammen med Furesø kommune ser på en mulighed at få lavet en 

ekstra parkering ovre langs med hegnet ud til Bistrupvej. Grusvejen skal føres fra par-

keringspladsen - enten foran eller bag klubhuset.  

 

Kredsudvalgsformandsposten har været varetaget af Janni Ysbæk-Nielsen. Sammen med 

kredsudvalget sørger Janni at tilrettelægge hele årets arrangementer.  Kredsudvalget er et 

spændende sted at være. Her har man mulighed for at være med til at gøre kredsen bredt 



favnende og levende med de aktiviteter, der er i kredsen. Jeg vil gerne takke mine kolleger 

i kredsudvalget: Pernille Dohlmann, Susanne Forsberg Fagerberg, Michael Stenholm 

Nielsen, Ole Brydegård Pedersen, Herdis Aagaard Petersen, Michelle Sønderbæk og Janni 

Ysbæk-Nielsen. Janni fortsætter i 2015 som kredsudvalgsformand, og det er jeg glad for. 

Ole og Sus har efter eget ønske valgt at stoppe i kredsudvalget. Tak til jer begge. Er der 

medlemmer, der har gode ideer, noget I savner,  eller vil I tilbyde  hjælp til noget, så sig 

det endelig til en af os fra kredsudvalget eller til en i bestyrelsen. 

Tak til Nikolaj Stadler for at friske vores skilt op.  

    

Kredsen har i 2014 afholdt SPH–udtagelse for 13. gang. Kredsudvalget stod for første gang 

med opgaven sammen med Robert Ramløse. Alt gik, som det skulle, og tak til Robert for et 

godt samarbejde. SPH-udtagelsen er faktisk en underskudsforretning for os, og da der 

udelukkende er deltagere udefra, har kredsudvalget besluttet ikke at afholde flere SPH-

udtagelser. 

 

Tak til mine kolleger i bestyrelsen Annette Broberg, Britta Thomsen, Anne Dyhr og Su-

sanne Forsberg Fagerberg.  Tak til suppleanter Vibe Lenthe og Karen Geersbro. Sus har 

efter eget ønske valgt at stoppe i bestyrelsen. Tak for et godt samarbejde.  

 

Stig skal også have tak for, at vi altid har en opdateret hjemmeside. Stig fortsætter som 

Webmaster, og det er vi mange der er glade for.  

 

Årets hunde har i 2014 været passet af Michelle Sønderbæk, og tak til dig. Du har hel-

digvis sagt ja til at fortsætte med det i 2015.  

 

Arbejdsdagen den 17. maj blev en succes. Pladsmand Niels Broberg, havde sørget for, at 

alle materialer var klar til dagen. Solen skinnede fra en næsten skyfri himmel. Der blev sat 

6 nye skjul op med nymalede sider og stolper. Klubhuset blev endevendt og fik fjernet 

skidt og møg. Den nye store grill blev samlet for at blive taget i brug efter endt gerning.   

Kort sagt, der blev lavet mange ting ,og tak til alle jer,  der mødte op og gav en hånd med.  

Tak til Niels for et godt tilrettelagt arrangement. 

 

Bankoaftenen den 5. november var en kæmpesucces. Der deltog ca. 60 mennesker, og vi 

gik hjem med et overskud på 12.535 kr. Aldrig har vi fået så stor en fortjeneste. Der har til 

gengæld heller aldrig været så utroligt mange og flotte præmier. En stor tak til alle spon-

sorerne, for uden jer var det ikke muligt. Tak til Niels Broberg, som styrede numrene, tak 

til Henriette Løding for at passe kantinen, og tak til jer, der tog kage med. Tak til Kenja  

Klostermann, Bent Klostermann og Annette Broberg for et altid godt samarbejde. 

 

Også tak til Per Jørgensen, der sørger for, at vi har pistoler. Og til Tage Jørgensen, der af og 

til har dem hjemme til en kærlig omgang. 

 

En særlig tak til Herdis Aagaard Pedersen, fordi du stadig sørger for rengøringen af vores 

”rum” - det er altid i orden. 

 



Efter at kredsbladet blev nedlagt, har vi forsøgt at ”køre” det i webform under navnet 

”KREDSNYT”. Her har man kunnet få optaget små indlæg – f.eks. oplevelser fra 

træningspladsen eller fra arrangementer ude i byen. Vibe Lenthe har gjort et stort arbejde 

med at sætte det i gang og holde det kørende. Det er bare lidt småt med indlæg. Enten er 

interessen der ikke, eller også er det mangel på tid. Derfor har vi besluttet at nedlægge det. 

Tak til Vibe for forsøget. 

 

Stig Christensen har været tovholder for køkkenet. Stig har efter eget ønske valgt at 

stoppe, og tovholderposten for køkkenet vil overgå til Heidi Lingskov. Tak til Stig og 

velkommen til Heidi. Vi kan også takke Heidi for mangt et hjemmebag til ”Cafe 55”.  

 

Tak til Henriette Løding, for den store indsats med vores forplejning. Kenja Klostermann 

har desværre ikke været så meget i klubben i 2014 på grund af dårligt helbred. Men der er 

ingen tvivl om, at du er hårdt savnet, og jeg glæder mig til, at du starter lidt op igen her i 

forårssæsonen. Tak til alle jer, der træder til og hjælper, så køkkenet kan fungere. Om det 

er at lave mad til en prøve eller lange en kop kaffe over disken til en klubkammerat, det er 

ét fedt - alt har betydning. 

Også tak til jer, der lavede mad til vores C-træning om torsdagen. 

 

Julefrokosten den 6. december blev en hyggelig aften, hvor der blev spist, drukket, spillet 

og ikke mindst sunget. Disse sangstjerner vil kunne - om ikke nydes - så i hvert fald ses på 

facebook under kreds 55 videoklub. Der er en masse sjove og rigtigt fine videoer fra vores 

banko, træning, skuer, prøver og meget mere. Hvem husker ikke ”Olsen banden”, hvor 

man kan se Herdis med Moby gå prøvespor og dommer Lene og sporlægger Kim komme 

gående bagefter til Olsen Bandens baggrundsmusik. Tak til Thomas Johansen for alle de 

billeder og videoer, som jeg ved, at mange er rigtigt glade for og også bruger til at forbedre 

deres træning. 

 

Facebook-gruppen fungerer godt og holder en god tone.  Det er da også morsomt at se, 

hvordan facebook gløder hver gang, der har været prøve, skue eller andet arrangement, 

som kredsmedlemmer  har deltaget i.  

 

Til kredsmesterskaberne  i år var der tilmeldinger nok til, at de strakte sig over to dage. 

Hvor er det dejligt, at interessen for at gå til prøve er stigende. Det er også dejligt, at så 

mange har lyst til dele ud af deres viden og erfaring og hjælpe hinanden i den daglige 

træning. 

 

Der er kommet nye regler fra Hovedklubben vedrørende medlemskab. Både ejer og 

hundefører skal være medlem ved aflæggelse af alle prøver end Beg. B prøven – undtaget 

er føreren ved UHP (udholdenhedsprøve), hvor kun ejeren skal være medlem. Det samme 

gør sig gældende ved træning i gruppe C på kredsens træningsplads. Også her kræves 

medlemskab af såvel ejer som hundefører. Dette og mere kan læses i referat fra hoved-

bestyrelsesmøde lørdag d. 22.11.2014 på www.schaeferhund.dk  Det er altid en god ide at 

gå ind på Hovedklubbens hjemmeside en gang imellem og se nye tiltag. 

 

http://www.schaeferhund.dk/


Førstegangs-pokaler og kredsmesterskabs-pokaler blev uddelt ved kredsens juleafslut-

ning. 

Kredsens pris gik i år til Per Jørgensen og Anne Dyhr. Begge har været medlem af kredsen 

i mange år og bidraget til kredsens trivsel. 

 

Gavekort til Årets hunde og pokalerne til årets bedste A–, B- og C-præstation vil blive 

overrakt på generalforsamlingen. 

 

Også BHUuuu-prisen vil blive overrakt på generalforsamlingen. Det er hemmeligt, hvem 

modtageren bliver, men der er fundet emner.  
 

Til generalforsamlingen den 28. januar 2015 vil følgende få overrakt jubilæumsnåle: 

 

            10 år:          

Annette Anderson                                                                

Pernille Dohlmann                              

 

25 år: 

Henning Nielsen  

Elsebeth Vilandt 

 

40 år: 

Birthe Schou Andreasen   

       

Jeg vil takke for den årrække, I har støttet Kreds 55 - Furesø ved at været medlemmer af 

hovedklubben. Jeg håber, at I bliver ved mange år endnu. Et stort tillykke til jer alle. Hvis I 

er forhindret i at møde op, vil nålen blive eftersendt. 

 

En kæmpe tak til alle, der yder et stykke arbejde i kredsen, og en særlig tak til trænerne, 

figuranterne, kredsudvalget, bestyrelsen, pladsfolkene samt kantinen. 

 

UDEN JER INGEN KREDS 

  

Med ønsket om et godt år 2015 for Kreds 55 - Furesø 


