
FORMANDENS BERETNING 2019 
KREDS 55 – FURESØ 

 
 
I 2019 modtog vi med sorg besked om, at Frederikke Salto var gået bort. Frederikke var 
kendt af mange i kredsen for sit engagement igennem tæt på 20 år. Kredsens tanker går til 
de pårørende i svær tid. 
 
Antal medlemmer 
Ved udgangen af året er der 107 medlemmer i kreds 55. 107 medlemmer er meldt ind i 
Schæferhundeklubben for Danmark og den vej igennem støtter hele grundlaget for 
foreningslivet i den enkelte kreds. 
 
Antallet af medlemmer i kredsen er på 138 medlemmer - en stor del af kredsens medlemmer 
er medlem af Hovedklubben og det er en god støtte og opbakning til det aktive foreningsliv. 
 
I 2019 er der kommet 12 nye medlemmer og 12 medlemmer har valgt at flytte deres træning 
til en anden kreds, 100 % af de nye medlemmer har valgt kreds 55 som deres første kreds at 
træne i. 
 
Kreds 55 har et bredt felt af hundeførere med forskellige ambitionsniveauer. Kredsen 
indeholder hunde der har en IGP-prøve, hunde som er tæt på en IGP-prøve, hunde hvor 
hundeføreren deltager med sin første Schæferhund og har fået tændt den hellige ild i jagten 
på hvad hunden kan. Der er plads til medlemmer som søger basis træning, hygge og 
sammenhold med sin hund. Kreds 55 er den brede kreds der hele tiden arbejder på hvordan 
vi kan sikre der er plads og tilbud til alle. 
 
Vi er ikke i mål med de perfekte tilbud til alle ambitionsniveauer men der arbejdes 
konstruktivt på holdbare løsninger som er tilpasset til hvordan kredsens medlemmer er 
sammensat lige nu. 
 
Det aktive foreningsliv…mere end bare træning 
Kreds 55 er en forening med en historie der går langt tilbage i tiden. I 2019 skal der ikke 
uddeles jubilæumsnåle, men det ændrer ikke på at kredsens medlemmer er en blanding af 
nye medlemmer uden erfaring, medlemmer med mange år bag sig i kredsen. 
 
25 % af kredsens medlemmer har været medlemmer i mere end 20 år 
50 % af kredsens medlemmer er indmeldt indenfor de seneste 10 
….af disse 50 % er 80 % meldt ind i 2018 eller tidligere – så medlemmer der vælger at blive.  
 
 
  



Kredsens medlemmer deltager ofte i diverse prøver, skuer og arrangementer der alt sammen 
bidrager til den landsdækkende konkurrence, Danmarks Hund. 
 
Siden 2015 har Kreds 55 kunne kalde sig “ÅRETS KREDS” og flere af kredsens medlemmer har 
hentet pokaler hjem som Danmarks Hund i samme periode. Resultatet for 2019 lader vente 
på sig men der er lagt op til en spændende afgørelse hvor der er chance for, at kredsen atter 
kan tage pokalen med hjem fra Skærtorsdagsskuet. 
 
Ringtræning 
Igennem mange år har ringtræning været et fast punkt på træningsplanen i Kreds 55. Efter 
en pause hvor kredsen ikke har kunnet tilbyde det blev det atter til en realitet. Med 
ringtræningen i kataloget over træningstilbud til medlemmerne har Kreds 55 atter vist, at vi 
vil bredden. Et rigt foreningsliv handler om, at kunne tilbyde en bred palette da vores 
fantastiske race, Schæferhunden er en hund med mange gode egenskaber. 
 
Juleskue 
Kreds 55 har bidraget og bidrager den dag i dag med tilskuere, deltagere og opbakning når 
der afholdes skuer i Schæferhundeklubben. Som en af Danmarks største kredse fandt vi det 
naturligt, at bakke op, da der kom udfordringer i vejen for, at traditionen med Juleskuet ikke 
kunne opretholdes mere. 
På kort tid rykkede medlemmerne fra Kreds 55 sammen og viste hvordan sammenhold og 
ihærdighed kan resultere i et flot arrangement. Der var bidrag med ressourcer fra store dele 
af kredsen og det blev et flot arrangement som modtog mange roser og anerkendelser fra 
såvel deltagere som tilskuere. Juleskuet indbragte kredsen et overskud. 
 
Triatlon 2019 
Kreds 55 Furesø satte sig selv på landkortet med en tilbagevendende tradition i 2018, da vi 
arrangerede Triatlon med hund i anledningen af Schæferhundeklubben for Danmarks 100 års 
jubilæum. Den varme sommer i 2019 betød desværre en aflysning af hensyn til, at 
sikkerheden for hundenes helbred. Mange frivillige kræfter havde arbejdet målrettet og jeg 
håber på at arrangementet atter er på arrangementsplanen i 2020. 
 
Sociale aktiviteter 
Der trænes, afholdes prøver, avlskåringer…..der arbejdes i prøveprogrammer, ja generelt så 
er der mange målrettede og ambitiøse hundeførere som gerne vil prøve kræfter med vejen 
om en prøve. 2019 bød dog atter en gang på et væsentligt aftryk fra Kreds 55’s evne til at 
planlægge soiale aktiviteter hvor der ikke er fokus på hundens formåen og korrekthed men 
sammenhold i kredsen. 
Måneskinstur – Bakketur – Jule- og sommerafslutning – fællesspisning – Nytårstur 1. januar – 
Juletur 24. december – spontane gåture….og så er der altid kaffe på kanden som bliver 
udnyttet til en god snak efter træning. 
 
 



Avlskåringer 
I 2019 har Kreds 55 været særdeles aktive med, at arrangere Avlskåringer. Det er trukket 
interesse fra hele landet og deltagerne har været fra mange forskellige kredsen. Atter har 
frivillige kræfter medvirket til, at oprette aktivitetsniveauet og sikre der er tilbud til hele 
Schæferhundeklubben for Danmark. 
 
Hundetræning…en aktiv hobby 
Kreds 55 Furesø udemærker sig år efter år på mange måde. Denne beretning ville have haft 
et meget stort omfang hvis jeg skulle nævne de mange medlemmer som aktivt gør en stor 
forskel - for der hele kredsen. Der løses mange opgaver af frivillige i kredsen og selv det lille 
bidrag gør en stor forskel. 
 
I det seneste år er det lykkedes at etablere træning i hverdagene. Et tilbud der er god 
tilslutning til og mange medlemmer er glade for. Der er hjælp at hente på pladsen på kryds 
og tværs af erfaring og alder på hunden og uagtet vi er i den mørke tid om vinteren. 
Klubhuset som vi benytter på pladsen er ved, at være udtjent og det er en af bestyrelsens 
prioriteter at finde en løsning med et nyt klubhus. Kreds 55 har en sund økonomi der sætter 
os i stand til, at investere i vores fysiske rammer. Det er den sunde økonomi og konsolidering 
der gør det muligt overhovedet at overveje et nyt klubhus.  
 
Etableringen af et nyt klubhus kræver en grundig forberedelse så vi sikrer den bedste løsning. 
I det kommende fortsætter bestyrelsen den gode dialog som der har været med Kommunen 
hidtil for at finde holdbare løsninger der kan sikre et godt træningstilbud til kredsens 
medlemmer. 
 
Café 55 er blevet en velkendt omtale af vores fantastiske kreds. Dette skyldes evnen til, at 
hygge og ikke mindst et velfungerende køkken der sikrer god mad, varm kaffe og kolde 
drikke. Når der er prøver eller arrangementer i kredsen står kredsens køkken klar med god 
fortæring. 
 
Med en aktiv kreds hvor der er et højt aktivitetsniveau så bliver rammerne og pladsen slidt. 
Den årlige arbejdsdag bød på løsning af mange opgaver og bla. blev der etableret en ny 
indgang til pladsen som har det formål at optimere brugen af pladsen. Mange andre 
praktiske opgaver blev løst på en solrig dag hvor mange af kredsens medlemmer løftede...og 
naturligvis sluttede Kreds 55 af med fællesspisning. 
 
TAK til alle frivillige som i 2019 har løftet en opgave af enhver størrelse og tak til de mange 
medlemmer som er fundamentet i foreningslivet. Hver og ét medlem gør en forskel og DU er 
med til at vi kan være KREDS 55. 
 

På bestyrelsens vegne 
Henrik Lunnsgård 
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