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Formandens beretning 2016 

 
Så har jeg overstået mit første år som formand for kredsen og jeg vil starte med 

at sige tak til Lisbeth Pedersen, som jeg overtog fra ved generalforsamlingen. 
Tak for mange gode år som formand, kredsudvalgsmedlem, prøveleder etc. og 

som hundefører i kredsen. Dit engagement og tilstedeværelse i kredsen var 
imponerende og jeg ønsker dig alt muligt godt i det Fynske.    

 

 
Siden sidste generalforsamling har vi mistet to af vore medlemmer. 

Leo Sørensen, Æresmedlem og tidligere formand.  

Kenneth Christensen, tidligere figurant.  
Æret være deres minde.  

 
Ved årsskiftet tæller Kreds 55 Furesø 131 medlemmer af Schæferhundeklubben 

for Danmark. Det er 8 færre end sidste år. Det betyder, at vi kan få 3 
repræsentanter med til årets repræsentantskabsmøde, som afholdes den 26. 

marts 2017 i Middelfart. Medlemstallet har været nedadgående i en del år, både 
på landsplan og i vores kreds. Man kan jo filosofere over årsagerne, men 

generelt er der nok færre og færre, der prioriterer den nødvendige tid til at træne 
hund og/eller gå til skuer. Mange af dem, der heldigvis vælger en schæferhund, 

træner, indtil hunden har opnået den fornødne lydighed, og derefter overgår 
hunden til familiehund. Dette skal vi naturligvis respektere, men vi skal fortsat 

arbejde på at vedligeholde og forbedre vores ”produkt”.  
 

Der har været 111 (140 i 2015) tilmeldinger til hold eller pladskort i 

forårssæsonen, og 113 (131 i 2015) i efterårssæsonen, så det er et andet mål 
for nedgangen. Tilbuddene har været de samme, så interessen for at træne hund 

har været nedadgående. Denne nedgang har naturligvis afspejlet sig i 
regnskabet, som viser en reduktion af medlemsindtægterne på 17 tkr. 

 
Vores mulighed for træning på træningspladsen er desværre forsat underlagt 

begrænsninger fra kommunens side. Uden for vores tider kan medlemmerne 
også bruge faciliteterne, men ikke til aktiviteter i kredsregi. Når vi er på pladsen, 

skal vi respektere andres brug af den, da den er en offentlig træningsplads.  
Kommunen slår græsset hver 4. uge i vækstsæsonen, og yderligere slåning og 

ukrudtsbekæmpelse foretages af kredsens medlemmer. Desværre er der ind 
imellem efterladenskaber på pladsen, og dem er vi selv nødt til at fjerne – 

bemærk at skovlen ikke er reserveret til formanden! 
På grund af naboklager har kommunen gennemført støjmålinger, dels på 

almindelige dage, og dels hvor vi har parkeret bilerne langs Slangerupvej. 

Sidstnævnte har medført en væsentlig reduktion af støjen målt ved klagernes 
adresser, og vi afventer kommunens beslutning om, hvad der så skal ske. 

 
Som jeg nævnte ved juleafslutningen mente Napoleon, at en hær marcherer på 
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sin mave. Sådan er det også for kreds 55, så det er dejligt, at vi har medlemmer, 

der vil bruge deres tid på at stå for køkkenet. Dejligt med de mange tilbud og at 
vi også får holdt køkkenet i ordentlig stand på trods af de interimistiske forhold. 

Det er et stort arbejde at købe ind, slæbe øl/vand og vanddunke, da vi mangler 
indlagt vand. Hvis du ser en tom dunk ved døren, er du velkommen til at tage 

den med hjem og returnere den i fyldt stand. 
 

Økonomien ser fornuftig ud på trods af nedgang i medlemsindtægter, idet 
regnskabet udviser et overskud på 16 tkr. Vi har haft overskud på køkken og 

materialer, og bankoaftenen gav 11 tkr.    
 

Trænerne har nu gennemgået Hovedklubbens træneruddannelse i 4 moduler og 

har mulighed for at videreuddanne sig efter behov. Uddannelsen er baseret på 
positiv forstærkning og at få leg og glæde ind i hundefører og hund. En glad og 

motiveret hund er nemmere at træne end en hund, der bliver tvunget. 
 

Kommunikation til medlemmerne foregår via hjemmeside og en Facebookside, 
som er ny i år. Desuden benyttes Facebookgruppen i vid udstrækning 

medlemmerne imellem. Gennem pressen har vi forsøgt at udbrede kendskabet 
til og interessen for schæferhunden.   

 
Bestyrelsen har afholdt 6 møder og 1 fællesmøde med Kredsudvalget.  

 
Der har været afholdt 8 prøvedage mod 11 i 2015. Desuden forsøgte vi os med 

et skue for første gang i mange år. Desværre var der ikke den store lyst til at 
melde sig til inden tidsfristens udløb, så vi var nødt til at aflyse. Da vi ikke har 

faciliteter til at holde skuer på egen plads, havde vi lånt en skole i Farum. Det er 

et stort arbejde og forbundet med store omkostninger at afholde et skue, og vi 
måtte konstatere, at der ikke var nok der havde lyst til at komme til skue hos 

os.  
 

Til gengæld var kredsens medlemmer særdeles aktive på skuerne rundt om i 
landet – der var vist ingen, der var i tvivl om gruppens tilstedeværelse. På 

Hovedavlsskuet havde vi både deltagere og supportere, som ivrigt bidrog til 
stemningen. I september var der, igen i år, en gruppe der drog til Siegerschau i 

Tyskland, hvor de støttede vore deltagere og kiggede på lækre schæferhunde 
fra mange lande. Vores ungdomsmedlemmer har også deltaget aktivt i skuerne, 

været på ungdomslejr og fremført hunde ved ungdomsskuet – godt støttet af et 
stort antal medlemmer fra kredsen.     

 
Til årets hund i kreds 55 er der kommet 121 registreringer mod 179 i 2015. 

 

Indendørs ringtræning har været arrangeret i en ridehal i Græse ved 
Frederikssund. Der har været stor interesse før jul som forberedelse til juleskuet, 

men desværre er interessen knap så stor efter jul. 



 Schæferhundeklubben Kreds 55 – Furesø 

 
  

 
Side 3 

 

Vi forsøgte også at arrangere udendørs ringtræning på vores plads i foråret, men 

desværre kunne vi ikke få nogen til at stå for det bedømmelsesmæssige. 
Ærgerligt og vore medlemmer måtte derfor drage til andre kredse, som kunne 

tilbyde dette.  
 

Vi har i kredsen en del aktiviteter udover træning, prøver og skuer.  
Der er jule- og nytårstur, forårs- og juleafslutning, hvalpetræf og udflugter.  

Det er dejligt, at så mange deltager i disse arrangementer, da de giver mulighed 
for at træffe medlemmer på tværs af holdene.  

 
Førstegangs-pokaler og kredsmesterskabs-pokaler blev uddelt ved kredsens 

juleafslutning. 

 
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 1. februar 2017 vil følgende få overrakt 

jubilæumsnåle: 

 

10 år: Annette Broberg, Niels Broberg, Mona Fisker-Jensen, Pia Lohse 
 

25 år: Tina Hassenkam, Per Jørgensen 

 

40 år: Jette Lindberg 

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

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, bankobanden samt 
kantinen. Sidst og ikke mindst en tak til vore sponsorer og de hundeførere, der 

har valgt at træne i kreds 55.  
 

UDEN JER INGEN KREDS 
  

Med ønsket om et godt år 2017 for Kreds 55 – Furesø 

Stig Christensen 


