
Formandens beretning 2015 

 
Dette er min 8 beretning og min sidste. Jeg startede i bestyrelsen i 2005 som sekretær og 

blev formand i 2007. Ole og jeg har valgt at flytte til Fyn i februar 2016. Det har været 

nogle fantastiske år, som jeg ikke ville have været foruden. Jeg har mødt mange søde 

mennesker og deres skønne hunde. Det er meget svært at rive hele sin eksistens op med 

rode og forsvinde ud af Danmarks bedste kreds. En kreds, der er så fuld af virkelyst og 

initiativ. Alle de oplevelser, jeg har haft i kredsen, kan ingen tage fra mig og jeg vil savne 

jer alle sammen. Jeg stopper midt i en periode, så det er kun for 1 år, at der skal vælges ny 

formand. Jeg vil ønske jer alle og den nye formand alt godt fremover.   

 

 

Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år og kommer til indskrivning lørdag den 

6. februar. 

 

 

Husk, at der er altid folk på pladsen om lørdagen. Små hvalpe tyvstarter træningen i 

januar, lørdage kl. 09.30, så kig endelig forbi. Om søndagen er der ringtræning i 

Frederikssund. Se nærmere info på www.kreds55.dk . Tak til alle jer, der stiller op, selvom 

der er vinterferie. Det er altid en god ide at tjekke hjemmeside og facebook-gruppen for 

nye/ændrede informationer. 

 

 

Ved årsskiftet tæller Kreds 55 Furesø 139 medlemmer af Schæferhundeklubben for Dan-

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

repræsentantskabsmøde, som afholdes den 20. marts 2016 i Middelfart.  

 

Der har været 140 tilmeldinger til hold eller pladskort i forårssæsonen, og 131 i efterårs-

sæsonen.  

 

Bestyrelsen har afholdt 5 møder og 1 fællesmøde med Kredsudvalget.  

Annette Broberg trådte tilbage som næstformand p.g.a. en fejl i girobetalingen til 

Hovedklubben. I stedet trådte Vibe Lenthe ind som næstformand 

 

 

 

De fleste trænere har gennemgået Hovedklubbens træneruddannelse i 4 moduler – de to 

trænere, der manglede, er startet med uddannelsen i år. Dette skulle gerne være 

medvirkende til, at der er en rød tråd gennem træningen.  Uddannelsen er baseret på 

positiv forstærkning og at få leg og glæde ind i hundefører og hund.  Skulle du have lyst 

til at blive træner, så tag en snak med kredsudvalgsformanden, Janni Ysbæk-Nielsen. To af 

modulerne blev afholdt af kreds 55. Tak til alle jer, der hjalp med de praktiske ting, så det 

var muligt at gennemføre. 

http://www.kreds55.dk/


Niels Broberg, vores pladsmand, valgte at stoppe. Niels fik en lille hvalp, så han fik hæn-

derne fulde. Tak for hjælpen til Niels. Skulle der sidde én derude, der sammen med 

bestyrelsen kunne have lyst til at være tovholder for de praktiske gøremål, der nu engang 

er i en kreds, så grib fat i én fra bestyrelsen. 

 

Jeg har indtryk af, at sommer- og juleafslutningen er et par populære arrangementer. Det 

er sjovt at se, med hvilken etusiasme der bliver gået til opgaverne. Holdånden er stor, og 

mopperetten mod de andre hold er ikke mindre. Tak til Herdis Aagaard Petersen for disse 

festlige dage, som ryster kredsen godt sammen. 

 

Hvidovre Open den 12. september havde også deltagelse denne gang af 7 medlemmer fra 

kreds 55. Vi blev nr. 3 i holdkonkurrencen og kreds 55 blev nr. 2 og 3 i SLl-prøverne. 

 

Årets sidste færdselsprøve den 22. november er nok den største udfordring jeg har haft 

som prøveleder, for sneen havde væltet ned i store mængder. Dommer Peter Gammel-

gaard Mortensen syntes, at vi skulle give det en chance. Flere af os kunne ikke få bilerne 

ud af indkørslen (mig selv inkl). Et par stykker kunne desværre ikke komme frem. Et par 

af os kunne blive hentet, og nogle var kaldt på arbejde. Da det ikke var muligt at være på 

pladsen, besluttede dommeren at flytte prøven til Farum station. Parkeringsarealet var lige 

blevet fejet, så det var bare at gå i gang. Ingen af de elementer, der er i en færdselsprøve, 

blev sprunget over. Stor ros til alle, der mødte op enten som deltager eller hjælper, og tak 

for godt humør og sportslig optræden. Alle bestod prøven, tillykke. 

  

 

Mixmatches i andre kredse er også pænt besøgt af kreds 55 – også her med pæne 

resultater. 

 

Skuer er godt besøgt rundt omkring. Rigtigt mange hundeførere med kun én hund har 

efterhånden valgt også at prøve kræfter med den del af hundeverdenen. Mange er 

kommet hjem med fine resutater. 

 

 

Kredsudvalgsformandsposten har været varetaget af Janni Ysbæk-Nielsen. Kredsudvalget 

sørger for tilrettelæggelse af alle de arrangementer, der er i klubben. Er der noget, som du 

savner, eller ikke forstår vedrørende prøver eller andre arrangementer, så tag en snak med 

Janni. Janni fortsætter i 2016 som kredsudvalgsformand.  

 

Jeg vil gerne takke mine kolleger i kredsudvalget for et godt samarbejde: Pernille 

Dohlmann, Michael Stenholm Nielsen, Herdis Aagaard Petersen, Michelle Sønderbæk og 

Janni Ysbæk-Nielsen. Jeg kommer til at savne alle vores sjove stunder og de mange 

arrangementer, som vi har planlagt og deltaget i gennem flere år. 

 

 

 



Tak til mine kolleger i bestyrelsen Britta Thomsen, Anne Dyhr, Vibe Lenthe, Klaus 

Lingskov, Karen Geersbro og Anette Broberg. Jeg kommer til at savne jeres behagelige 

selvskab. 

 

Stig skal også have tak for, at vi altid har en opdateret hjemmeside. Det er med til at holde 

en kreds i gang, når kommende medlemmer kan se, at det er en kreds, der er gang i. Stig 

fortsætter som webmaster, og det er vi mange, der er glade for.  

 

Årets hunde har i 2015 været passet af Michelle Sønderbæk, og tak til dig. Jeg håber du vil 

fortsætte med det i 2016.  

 

Bankoaftenen den 4. november var en kæmpesucces. Der deltog ca. 60 mennesker, og vi 

gik hjem med et overskud på 13.140 kr. Aldrig har vi fået så stor en fortjeneste. En kæmpe 

tak til sponsorerne - jeg har aldrig set så mange og så flotte præmier. Tak til Niels Broberg, 

som styrede numrene, tak til Henriette Løding for at passe kantinen, og tak til jer, der tog 

kage med. En særlig tak til Kenja Klostermann, Bent Klostermann og Annette Broberg for 

et altid godt samarbejde. 

 

Tak til Per Jørgensen, der sørger for, at vi har pistoler. Og til Tage Jørgensen, der træder til, 

når de skal tjekkes. 

 

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

”rum” - det er altid i orden. 

 

Køkkendamerne, tovholder Heidi Lingskov, Henriette Løding og Kenja Klostermann, der 

forkæler os ved træningen og ved arrangementer med kaffe, mad og kage/slik, fortjener en 

stor tak. En velfungerende kantine er et stort plus for en kreds.  Tak til jer der tager over, 

når Heidi, Henriette og Kenja er forhindret.  

Det er også dejligt, at flere er med til at sørge for salat eller lignende ved torsdagens C- 

træning. 

 

 

Facebook-gruppen fungerer stadig godt og holder en god tone.  Mange deler ud af både 

private og fælles oplevelser. Bliv ved med det – det er med til, at vi interesserer os for 

hinanden. 

 

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

Det var en halvvåd affære, men der var en god stemning begge dage. Tillykke til jer, der 

bestod jeres prøve og måske endda også blev kredsmester.  

 

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

ning. 

 

 



Kredsens pris og 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 3. februar 2016 vil følgende få overrakt jubilæumsnåle: 

 

            10 år:          
Stig Christensen  

Søren Krab Larsen 

 
25 år: 

Herdis Aagaard Petersen 

 
40 år: 

Hugo Christensen 

       

Jeg vil takke for den årrække, I har støttet Kreds 55 - Furesø ved at været medlem 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 2016 for Kreds 55 – Furesø Lisbeth Pedersen 


