KREDSUDVALGET
ÅRSRAPPORT
2020
Kredsudvalgets sammensætning pr. 31.12.2019:
Janni Ysbæk-Nielsen (formand & BRK), Pernille Dohlmann. I løbet af året har vi sagt goddag til
Anne Dyhr og Christina Hald som er kommet ind i KU med et godt frisk pust som vi nok skal få
masser ud af i 2020.
I udvalget har vi som vores fornemmeste opgave gennem hele året forsøgt at gøre alle vores
medlemmer af Kreds 55 – Furesø til glade og tilfredse medlemmer. Vi arbejder for at få den
største og bredeste aktivitet, så uanset om du er til udstilling, agility, prøver, konkurrence eller
bare ønsker en dejlig og lydig hund, så har vi plads til dig hos os.
Desværre har vi, som jo alle ved været ramt af Corona så rigtig mange af de ting som vi i KU har
haft i støbeskeen er blevet sat på pause. Det har været et trist år for vores hundesport, både på
banen men også for vores (Kreds55) måde at vise flaget rundt om i Danmark på skuer m.m.
Vi
-

havde en del aktiviteter i gang på et lidt anderledes plan pga. Corona bl.a.:
Et webinar med hunde Fys. som ville føre os lidt rundt om hundes anatomi.
Et webinar med Rene Jørgensen omkring C-træning – forståelse for byttedrift m.m.
Et webinar med Anne Dyhr omkring sportræning med masser af tip fra opstart med hvalp til
videre uddannelse.
En klubdag hos Equility hundehal, Gørløse
Oplæg fra medlem om mange gode tiltag, nogle som vi allerede havde i gang og andre nye.
Førstehjælpskursus / hjertestarterkursus med Johnny Møller.
Online tilmelding til træning

Ovenstående faldt dog til jorden da vi ikke kunne få godkendelse af træningsmulighed for
kredsens trænere. Vi kunne som følge heraf ikke stå inde for træningsplanen og valgte derfor at
overlade vores poster til andre.
Men jeg vil gerne sige tusind tak til udvalget som gennem året sammen med mig har lagt mange
kræfter i en masse nye ting, som desværre bare ikke kom i mål. I denne rapport kan i dog se hvad
KU har stået for og hvad der er sket i Kreds55 i 2020.

Aktiviteter i kredsudvalgets regi
Møder
2 stk. - kredsudvalgsmøder, samt flere Ad hoc møder vedr. arrangementer uden referat.
3 stk. trænermøder (tovholder Pernille Dohlmann)
2 stk. fællesmøde med bestyrelsen (tovholder Henrik Lundsgaard)
0 figurantsamlinger, vi har taget tingene løbende (tovholder Janni Ysbæk-Nielsen)
Kreds 55 – Furesø

1

Kurser
Hovedklubbens kurser:

Alle praktiske kurser har været på pause pga. Corona.

Prøvelederkursus / Onlinekursus – 5 deltagere.
Kurser i kreds 55:
B&C kursus m/Martin Knudsen med tilbud for kredsens medlemmer, 2 dage – 10
deltagere
Foredrag med Lea Nor – Tilbud til os fra Kreds 82 om at deltage, vi var mange
som takkede ja og deltog i et rigtig godt foredrag.
Indskrivning

Forårssæson: 113 indskrivninger
Fordelt på vores Agility-hold, IGP-hold, Familiehundehold, Hvalpehold-små & store, Hyggehold og
ABC-hold, Basis-hold 1 og 2 og Pladskort.
Efterårssæson: 116 indskrivninger
Fordelt på vores Agility-hold, IGP-hold, Familiehundehold, Hvalpehold-små & store, Hyggehold,
Basis-hold, B-lydighed og ABC-hold og Pladskort.
Herudover har C- og færdselstræning haft fin tilslutning. Især vores færdselshold har igen i år
haft super fin tilslutning også fra hundeførere udefra. Vores sporareal tæt på pladsen er også
fint benyttet og vi takker med en flot Julekurv til Storkedal v/Thomas Clausen for denne gode
aftale som vi sætter rigtig stor pris på at vi kan fortsætte med. Samtidig skal vi også takke Pia
Lohse´s `bonde´ for lån af sporarealer til vores prøver. Vi vil også sige stor tak til Herdis A.
Petersen og Britta M. Thomsen for at have været en aktiv hjælp på sporet for kredsens
medlemmer.
I år har især familiehundeholdet haft masser af ture som HF har stået for, det ser hyggeligt ud
og man bliver ført rundt på de skønneste steder og vores hunde elsker det 😉
Udvalgets største opgave er naturligvis kredsens træningstilbud til både HF men også til vores
trænerteam som bruger masser af tid i kredsen og giver deres viden og erfaring videre til deres
hold. Vi evaluerer løbende med henblik på eventuelle justeringer. Trænerne samarbejder og
sparrer på tværs og gør, hvad de kan, for at den enkelte hundefører skal få det optimale ud af
sin træning, så går du som medlem med et ønske om forbedring eller ændring på banen, så kom
med det så tager vi det op på vores næstkommende møde.
Ringtræning 2019/2020
(Arrangeret af Vibeke Lintz & Michael Overgaard)
Træner: Rene Jørgensen / Afløser Michael T. Nielsen
Ridecenter, Høveltevej 2, Furesø - v/Trine. Vi siger tak for lån i
vinterpausen - 15 deltagende hunde i gennemsnit.
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Vintertræning for hvalpe
(Arrangeret af hvalpetrænere Stig Christensen, Herdis A. Petersen og Britta Thomsen)
God træning for hvalpe over vinteren, hvor pausen godt kan være lang for både hvalp og
hundefører 😊
Nytårstur
(Arrangeret af Janni Ysbæk-Nielsen)
Vandretur i Dyrehaven fra P-pladsen v/Posemandens Sving og dejlig tur med godt vejr. Kortet
passede ikke helt til virkeligheden men vi kom da forbi til lidt historie om Ulvedalsegen
(Teateregen), Kirsten Piils Kilde og Korshulet, lavet af smeltevandet fra den sidste istid fortalt
fra turleder Janni 😉 Derefter retur til p-pladsen til hygge med kransekage og bobler, d. 1. januar
19 deltagende hunde m/familier samt den lille Franske.
Indskrivning forår
(Arrangeret af Janni Ysbæk-Nielsen, assisteret af det øvrige kredsudvalg, samt Stig
Christensen og Dorthe Sørensen) - Klubhuset 8. februar
Spordage på Trevang
(Arrangeret af Herdis A. Petersen og Britta Thomsen )
Flere spordage har været slået op på hjemmesiden og FB. Det har været godt besøgt af HF som
har fået gode råd og tip af Herdis og Britta.
Årets Bakketur
(Arrangeret af Michael Overgaard)
4. september - Hyggelig tur med både mad og masser af sjov i både rutschebanen, hestespil og
Vilde mus - 21 deltagende hundeførere.
Sommerafslutning – Aflyst !
Flere trænere valgte af afholde små afslutninger på holdene 😊
Triatlon m/hund – den nye tradition ☺
(Arrangeret af Tina Hassenkam & Per Jørgensen)
Desværre aflyst i 2020 pga. Corona – håber de kan gennemføres i 2021.
Triatlon m/hund – 100m svøm, 7 km cykling og 3 km løb/gang.
Sommertræning for hvalpe
(Arrangeret af hvalpetrænere Stig Christensen, Herdis A. Petersen og Britta Thomsen)
Sommertræningen blev gennemført på trods af Corona restriktionerne, som naturligvis blev
overholdt – Det var rigtig godt for hvalpene og deres hundefører 😊
Indskrivning efterår
(Arrangeret af Janni Ysbæk-Nielsen, assisteret af det øvrige kredsudvalg) Tak for
hjælpen til Yvonne. Klubhuset 5. august
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Sommersjov med hunden
(Arrangeret af Herdis A. Petersen)
15. august – Vi kunne jo ikke afholde vores sommerafslutning så vi så tiden an og fik afholdt lidt
sommersjov på bane da restriktionerne tillod det – Masser af fine poster, vandposter til hundene
og is til alle HF i varmen da alle var kommet igennem – 35 deltagende hunde
Juleafslutning – Aflyst !
(Arrangeret af Herdis Aagaard Petersen)
Håber denne hyggekonkurrence på træningspladsen med sjove poster kan blive til
noget i 2021.
Ringtræning 2020/2021
Aflyst pga. Corona restriktioner.
Juletur – aflyst !
(Arrangeret af Janni Ysbæk-Nielsen)
24. december – Skoven, plejer af være en hyggelig tur men måtte desværre udsættes til 2021
Årets hund 2020
Ingen konkurrence om årets hund i 2020
Årets agility-hund:
Ingen konkurrence om årets hund i 2020
Årets Kreds v/Schæferhundeklubben for Danmark.
Ingen konkurrence om årets Kreds i 2020.
Årets A-hund:

Det højeste resultat i et A-program med sædvanlig(e) HF
Pia Lohse / Hapia Bimbo – 97 point

Årets B-hund:

Det højeste resultat i et B-program med sædvanlig(e) HF
Svend Burchardt / Kongeskoven´s Xako – 95 point

Årets C-hund:

Det højeste resultat i et C-program med sædvanlig(e) HF
Helle A. Ditlefsen / Haus Lintz Owen – 87 point

Avlskårede hunde - Dansk
Avlskåret:
Simfan’s Be’-Alba
Haus Lintz Owen (DE)
Livstidskåret:
A-Kumi von der Berghofer-Heide
Hvalpekuld - 2020
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Kennel
Kennel
Kennel
Kennel
Kennel
Kennel

Haus Lintz: 0
Hassenkam: 1
Hapia: 1
Tashlund: 0
Haus Cauda: 1
Team Jomere: 1

Hovedavlskuet (HAS 2020)
Aflyst pga. Corona.
BSZS 2020 – Aflyst!
SSM 2020 – Aflyst!
KONKURRENCER i Kredsen

Agility kredsmesterskab
24. oktober (tovholder Herdis Aagaard Petersen)
Dommer: Stig Christensen
8 hunde tilmeldt
Kredsmester:
AG – Viktor / Tøsen
Kredsmesterskaber – Afholdt som alm. Prøve – Så ingen KM i 2020.
15. november (prøveleder Janni Ysbæk-Nielsen)
Dommer: Peter Gammelgaard
Figurant: Michael Overgaard
10 prøver tilmeldt – IBgH1 1, IBgH2 1, IBgH3 1, IGP1 3, IGP2 1, UPr1 1, FPr1 1, FPr3 1.
Kredsmestre:
Ingen KM pga. Corona.
Juleskue i Kredsen

Afholdelse af Juleskue
27. december ( Michael Overgaard & Janni Ysbæk-Nielsen )
Dommer:
Aflyst pga. Corona – håber dette kan afholdes i 2021.
Avlskåring i Kredsen

Afholdelse af avlskåring
5. januar ( Michael Overgaard )
Dommer: Rene Jørgensen
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Figurant: Thomas Bo Larsen
Skueass: Annemarie Mortensen
5 hunde tilmeldt
8. november ( Vibeke Lintz Jørgensen )
Dommer: Rene Jørgensen
Figurant: Michael Overgaard
Skueass: Vibeke Lintz Jørgensen
6 hunde tilmeldt
PRØVER i Kredsen

Færdselsprøve & UPr2.
11. juli (prøveleder Janni Ysbæk-Nielsen)
Dommer: Lene Carlson
4 hunde tilmeldt
Brugshundeprøve, Beg. AB, UPr3 og IGP1-2.
30. august (prøveleder Janni Ysbæk-Nielsen/Christina Hald)
Dommer: Peter M. Larsen
Figurant: Michael Overgaard
4 hunde tilmeldt

Brugshundeprøve, Beg. B-AB, IBgH1, UPr1-2.
27. september (prøveleder Janni Ysbæk-Nielsen)
Dommer: Peter M. Larsen
8 hunde tilmeldt
Færdselsprøve & IBgH1,2.
7. november (prøveleder Janni Ysbæk-Nielsen)
Dommer: Peter M. Larsen
4 hunde tilmeldt
Alle resultater kan ses på Caniva.

Samtlige prøver taget af kreds 55 medlemmer i 2020
Prøver

Prøver aflagt i kreds 55 Prøver aflagt i kreds 55 Prøver aflagt og
bestået i anden
Bestået
ikke bestået
kreds/land

2019

2020

2019

2020

2019

2020

Beg. B

5

3

0

1

0

0

Beg. AB

1

2

1

0

0

0

IBgH1

4

1

1

0

0

0
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IBgH2

0

1

0

0

0

0

IBgH3

1

0

0

1

0

0

FPr1

1

1

0

0

0

0

FPr3

0

1

0

0

0

0

UPr1

1

1

0

0

0

0

UPr2

0

1

0

0

0

0

UPr3

1

1

0

0

0

0

IGP1

3

2

0

0

0

1

IGP2

1

0

1

1

0

0

IGP3

0

0

1

0

0

0

IFH-V

2

0

0

0

0

0

FP

6

5

2

0

0

0

UHP

9

0

0

0

1

0

Tillykke til jer alle med de opnåede resultater!
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Og her til sidst en KÆMPE stor tak
Til
Alle jer der bidrager til at vores kreds kan fungere som et hyggeligt sted at være – Håber
2021 bliver et år uden Corona med flere gode og sjove oplevelser end i 2020.
På Kredsudvalgets vegne,
Janni Ysbæk-Nielsen
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