
 
 
 

FORMANDENS BERETNING FOR 2018 
Kreds 55 - Furesø 

 
 
 
”…..det er weekend og græsset er stadigvæk fugtigt af dugperler. 
 
Træningspladsen begynder at summe af liv og parkeringspladsen bliver fyldt op med glade hundefører 
og ikke mindst deres schæferhunde, som er mindst ligeså glade og parate til træning. 
 
På træningspladsen er der aktivitet i ”hullet”, i ”kravlegården”, omkring de 6 skjul, ved springene og 
midt på banen.  
 
Omkring klubhuset er der en lystig og livlig snak på kryds og tværs af hold, erfaring, anciennitet som 
hundefører…der er god stemning. 
 
Dette er den virkelighed du møder i vores kreds – kreds 55 når du kommer til Gammel Bregnerødvej nr. 8 
og set i bakspejlet en fortælling fra virkeligheden for 2018…weekend efter weekend efter weekend…… og i 
alt slags vejr. 
 
Den brede kreds…. 
2018 har budt på livlig aktivitet, som det tydeligt fremgår af Kredsudvalgets flotte årsrapport. Havde det 
været et regnskab for en virksomhed ville kommentaren have været ”resultatet er yderst tilfredsstillende”.  
 
STORT tillykke til alle medlemmer der har taget prøver, deltaget på skuer, taget del i interne konkurrencer 
– tillykke til kredsens kenneler som hver og én gør et stort stykke arbejde for racens fortsatte beståen samt 
udvikling.  
 
Kreds 55 har i 2018 fastholdt og arbejdet for en kreds der henvender sig bredt og med flere muligheder. 
 
Kredsens tilbud på træningspladsen indeholder stadigvæk mulighed for at træne mod etablerede prøver i 
Schæferhundeklubben, mulighed for at træne sin hvalp i grundlæggende færdigheder, give den gas på 
agilitybanen eller f.eks. nyde samværet med sin hund og de øvrige hundefører på Familiehundeholdet eller 
et af kredsens øvrige hold hvor der er plads til forskellige ambitionsniveauer. 
 
Bredden i kreds 55 er unik hvilket understreges ved kredsens samling af modne mænd der holder et 
ugentligt møde i klubhuset. Her er det ikke vigtigt om du får 75 eller 85 i point med din hund eller om du 
overhovedet går til prøve – ja du kan endda være der uden at have en hund og har du én behøver det ikke 
være en Schæferhund.  
 
I denne gruppe handler det om venskab, sammenhold, røverhistorier og så lige håneret når dagens vinder i 
terningspillet er fundet. 
 
 
  



Foreningslivet i kreds 55…. 
Hvad enten dit mål som hundefører i 2018 har været IPO, FP, SPH, SL eller en hund der ikke hopper op og 
gør når der kommer gæster så har året budt på et foreningsliv med fokus på hundeføren samt deres 
familier. 
 
Kreds 55 har i 2018 fastholdt gode traditioner som Juletur, Måneskinstur, Sommerafslutning, 
juleafslutning, medlemsaften…mm. og vigtigst af alt kaffen på kanden i klubhuset. 
 
Alt sammen aktiviteter der skaber sammenhold, nye bekendtskaber i kredsen, mulighed for nye 
træningsmakkere eller en mulig ny gå-tur-makker fordi det viser sig man bor i samme nabolag. 
 
Resultater i prøvehæftet har været vigtige i 2018 men ligeså vigtigt er det for kreds 55, at medlemmerne 
oplever at være en del af en aktiv forening som handler om mere end 60 minutters træning på græs. 
 
Årets nye tiltag Triatlon med hund kan berette om historien der handler om en forening og dens 
medlemmer der rykker sammen og løfter i flok når der er behov for hænder. 
Takket være en hel kreds og flittig indsats kunne kreds 55 konstatere en succesfuld gennemførsel af 
arrangementet som nu er en tradition. 
 
Et foreningsliv med engagerede ildsjæle byder også på forandringer. I efteråret valgte Stig og Vibeke 
Gjerstrup at træde ud af bestyrelsen af personlige årsager.  
Dette gav bestyrelsen mulighed for, at konstituere sig og arbejde fremadrettet. Uden ildsjæle – ingen 
bestyrelse og dermed ingen kreds.  
 
Der skal lyde en stor tak til både Stig og Vibeke G. for deres indsats i kredsen. 
 
 
Plads til træning…. 
I kreds 55 er vi privilegerede at have et stort område til træning. Der har igennem årene været dialog med 
Furesø Kommune om vores anvendelse af området, en dialog som har været begrænset i 2018 – men 
vigtigst af alt, så har kreds 55 stadigvæk nogle gode rammer for vores træning af den hund vi alle holder så 
meget af, Schæferhunden. 
 
 
TAK…. 
Kreds 55 er privilegeret af mange hjælpende hænder, hvis alle skulle nævnes her vil det blive en meget 
lang beretning. 
 
Jeg tænker ikke kun på de hjælpende hænder der bidrager til, at vi kan gennemføre træning, sikre en 
brugbar træningsplads, laver kaffe, laver regnskab, planlægger prøver…..jeg tænker også på alle de 
medlemmer vi har i kredsen som udgør en væsentlig del af kredsen. 
 
Hvad enten du er erfaren hundefører, måske dekoreret med en jubilæumsnål og årelang erfaring i bagagen 
eller du er måske førstegangsejer af en 8 ugers Schæferhund og har flere spørgsmål end der findes 
svar….ja så er DU et af de vigtige medlemmer som tilsammen udgør KREDS 55. 
 
TAK til dig der er en del af kredsen ! 
  



TAL DER TALER…. 
Kredsen har i dag 107 medlemmer – 107 medlemmer der bakker op om kredsen og ikke mindst giver 
muligheder for, at vi kan gøre det vi gør. 
 
41 medlemmer har været medlem af Kreds 55 i mere end 10 år 
56 medlemmer har ikke været medlem af andre kredse 
10 medlemmer er meldt ind i 2018 – heraf 100 % har kreds 55 som første kreds de er medlem af 
18 medlemmer er meldt ud i 2018 – 13 medlemmer er flyttet til andre kredse 
 
 
TILLYKKE til…. 
Rene Jørgensen med 40 års jubilæum  
Jens Chr. Lauritsen med 40 års jubilæum  
 
Vibeke Lintz Jørgensen med 25 års jubilæum  
 
Sussie Mandrup Johansen med 10 års jubilæum  
Frederikke Salto med 10 års jubilæum 
Niels Jørgen Pedersen med 10 års jubilæum 
Janni Ysbæk Nielsen med 10 års jubilæum 
Søren Felby med 10 års jubilæum 


