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Da kalenderens blad viste 1. januar 2020 havde ingen forestillet sig hvad året ville byde på.  
 
En verdensomspændende epidemi skulle senere vise sig at få store konsekvenser for mange og vi 
kender alle til nogen der har været ramt af epidemien på den ene eller anden måde. 
 
Det har været et år med begrænsninger, men heldigvis har Kreds 55 udnyttet mulighederne der 
har budt sig og tilpasset sig og flere hundefører har benyttet nedlukningen til selvtræning, gåture 
med hunden ja generelt samvær med den hund vi holder så meget af SCHÆFERHUNDEN. 
 
ET ANDERLEDES ÅR I KREDS 55 
Inden ord som Corona, social distance, forsamlingsforbud, håndsprit mfl. blev en fast del af 
hverdagen startede vi ud med et sædvaneligt aktivt foreningsliv i Schæferhundeklubben For 
Danmark, Kreds 55 Furesø. 
 
Traditionen tro startede det nye år med Nytårsturen med tiltrængt frisk luft til hunde og 
hundefører. Kun 5 dage inde i 2020 stod Kreds 55 som arrangør af årets første avlskåring. 
Avlskåringer har igennem tiden været et kendetegn for vores kreds og har trukket deltagere og 
tilskuer fra hele landet og har haft deltagelse af flere af kredsens medlemmer igennem tiden. 
 
Indskrivning til atter en sæson i Kreds 55 blev gennemført i starten af året og kredsens 
træningstilbud blev skudt i gang med forventningsfulde hundefører på alle hold. 
 
Det skulle dog hurtig vise sig, at den Corona-epidemi vi alle kender idag, skulle sætte en anden 
dagsorden for 2020 og dermed også vores træningsmuligheder og generelt aktiviteter indenfor 
hundeverden. 
 
Det stod hurtigt klar for alle, at situationen i såvel Danmark som resten af verden var alvorlig. Det 
var en naturlig følge at lukke ned for trænings samt øvrige aktiviteter i kredsen i kampen mod, at 
minimere smitten. 
 
Hen over den verdensomspændende nedlukning fik det naturligvis også konsekvenser for 
arrangementer indenfor Schæferhundeklubben. Lokale aktiviteter arrangeret af Kredsudvalget i 
Kreds 55 måtte aflyses. Repræsentantskabsmødet blev aflyst, skuer, prøver, Hovedavlsskuet blev 
indstillet…ja hele Schæferhundeklubben måtte gøre det der skulle til. 
 
I samråd med DKK, Schæferhundeklubben For Danmark samt Furesø Kommune kunne vi genåbne 
for hvalpetræningen ultimo april 2020. Heldigvis skulle det vise sig, at en yderligere genåbning af 
træningsaktiviteter ikke lå længere væk end den efterfølgende måned. 
 



Ved fælles hjælp på tværs af Kreds 55 kunne træningen skydes i gang igen under hensyn til 
restriktioner og under forhold der stadigvæk bakkede op om kampen mod Corona og den fortsatte 
smitte.  
 
I takt med sommerens indtog i Danmark forøgede det mulighederne for hundetræning og 
aktiviteter. Aktiviteten på træningspladsen kom atter tilbage og Kreds 55 var atter igang til stor 
glæde for kredsens mange aktive hundefører. 
 
I løbet af sommeren og efteråret var mulighederne for træning, kåringer, skuer og sociale 
aktiviteter væsentligt påvirket af restriktioner og den kamp det har været for hele landet at undgå 
spredning af smitten. 
 
På trods af begrænsninger viste Kreds 55 – Furesø sit værd og der blev bla. gennemført 
Kredsmesterskab i Agility, Færdselsprøver, ture på Familiehundeholdet, Avlskåring og generel 
træning for kredsens medlemmer.  
 
I hele 2020 har vi dog været underlagt begrænsninger der har gjort at vores trofaste køkkenteam 
ikke har kunne bidrage med deres sædvanelige bidrag. Vi glæder os til Café 55 atter kan åbne og 
køkkenteamet er tilbage. 
 
Selv i en tid med Corona lykkedes det også for Kreds 55 at genoptage en festlig Sommerafslutning, 
socialt samvær efter træning og den traditionsrige Bakketur som bare nogle af de gode ting der 
kunne bevares. 
 
Med vinterens ankomst og et årsskifte om hjørnet blev konsekvenserne af Coronaens jerngreb, 
atter at vores aktiviteter måtte aflyses i kampen mod smitten. Mange traditioner måtte fjernes af 
kalenderen og træningen indstillet. Hele Schæferhundeklubben og verden omkring os blev atter 
en gang påvirket. 
 
 
DE FYSISKE RAMMER 
Bestyrelsen har i 2020 bla. haft fokus på og arbejdet med de fysiske rammer som vi har til 
rådighed i kredsen. Især har der været flere dialoger med Furesø Kommune omkring vores 
anvendelse af området og muligheden for at få udskiftet klubhus samt flere forhold omkring 
træningspladsen.  Det store samarbejde med Furesø Kommune er endt ud i en konkret ansøgning, 
som pt. behandles af flere forvaltninger i Furesø Kommune. En ansøgning der udover 
udskiftningen af klubhus ligeledes indeholder muligheden for kloakering, indlagt vand og mulighed 
for at benytte træningspladsen i de mørke tider med belysning på pladsen. 
 
 
  



TAK 
Danmark er kendt for sit aktive foreningsliv, baseret på frivillige ulønnede kræfter. Aktive og 
frivillige kræfter er der mange af i vores kreds og der løftes opgaver i hver en krog af vores 
forening. 
 
At stille sine kræfter og energi til rådighed for et aktivt foreningsliv, baseret på frivillige kræfter er 
berigende og giver mange oplevelser. I de seneste 5 år har jeg været en aktiv del af Bestyrelsen for 
Kreds 55 og kastet energi og ressourcer ind i arbejdet med vores alles store interesse 
SCHÆFERHUNDEN, HUNDETRÆNING og en AKTIV FORENING, men de personlige ressourcer er 
opbrugte hos mig og tanken er tom.  
 
Efter indkaldelsen til Generalforsamlingen er udsendt er jeg blevet bekendt med, at der er villige 
kræfter som gerne vil påtage sig posten som Formand for Kreds 55 – Furesø (altid Danmarks 
bedste kreds) hvorfor jeg trækker mit kandidatur til posten som Formand og gerne giver plads til 
nye kræfter. 
 
År 2020 har været et anderledes år som ingen kunne forudse. Jeg vil sige stor tak til Bestyrelsen 
for et godt samarbejde i en tid alle skulle lære at kende. Samarbejdet har været motiverende og 
en afgørende drivkraft. 
 
Kredsens aktiviteter kan ikke gennemføres uden frivilliges kræfter. TAK til det tidligere 
Kredsudvalg, trænerstaben, figuranter….ja generelt til hver og én der bakker op kredsens 
aktiviteter og på den ene eller anden måde giver et bidrag til den forening vi kender! 
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