
                              Beretning 2019 
ET år ældre er vi alle blevet, derfor sidder vi igen her til general 

forsamling og hvordan har året så været. 

Hvis vi starter med medlemmer, så må vi igen konstatere, at flere har 

forladt os, end der er kommet nye til, dette er utrolig ærgeligt, er desværre 

noget der sker for de fleste kredse i dag. Antallet af hunde på holdene 

kunne godt være meget bedre,dette er selvfølgelig naturligt når 

medlemstallet falder, især vores hvalpe hold kører med alt for få hunde, 

ikke sjovt for en træner som bruger hver lørdag formiddag i kredsen. 

Hvad kan vi gøre , jo støt op omkring holdene så meget vi kan, så det 

bliver sjovt at være træner. 

Skal vi have en klub som fungerer skal vi være der for hinanden og hjælpe 

hinanden med at nå de resultater vi gerne vil, det er svært at se de fejl vi 

går at laver uden nogen lige fortæller det. 

Kigger vi rundt om i schæferhunde landet, så ser og hører man en masse 

snak, ikke altid pæn snak, en hel del brok over udfaldet over resultaterne, 

selvfølgelig er vi ikke enige altid, det skal man heller ikke være, men som i 

alle andre sports grene så er det dommeren som bestemmer og i det kan 

man være enig eller uenig. 

Bestyrelsen holder nogle gode møder, der bliver diskuteret godt, da 

enigheden ikke altid er til stede fra starten, men vi når for det meste frem 

til en fælles beslutning. 

Der har været en masse snak om fredning af vores arealer, desværre er der 

3 personer som bliver ved, dette har nu været oppe i kommunen, her faldt 

det heldigvis ud med 2 der stemte for men 3 imod, så nu kan vi håbe at vi 

får fred omkring området. 

Dette er dog ikke sikkert endnu, men vi må håbe på det bedste. 

 

En stor tak til vores trænerer og figuranter skal lyde for al den tid i bruger 

på vor nye hundefører. 

Det er godt nok jer der holder gang i mange ting. 

 
Avlsudvalget står i kredsen for UHP og udstillinger, samt ringtræning i 

kredsen. 

Der har i år været vores aftenshow, som altid er en hyggelig aften, hvor 

alle hygger sig, i år havde vi lidt mindre hunde end vi plejer, men som altid 

gennemfører vi dette arrangement, og med god succes. 

 

 



Vores traditionelle november udstilling havde 52 tilmeldte hunde, ikke 

godt nok, men sådanne er udstillingerne lige nu. Vi må også se på vores 

dommer valg, da det ikke er den store at succes at inviterer tyske dommere, 

det giver ikke flere tilmeldte  hunde. 

Vejret var ikke rigtig med os, dette har dog ikke noget med tilmeldingerne 

at gøre. 

Heldigvis var der kun én hund, som ikke mødte op. 

Når vi afholder disse arrangementer er der altid folk til at hjælpe, hvilket 

også er nødvendigt for ikke enkelte bliver slidt op. 

Der blev solgt godt af vores mad, jeg tror det er ideen om at holde priserne   

på et fornuftigt leje. Tak til alle der hjalp på dagen. 

Der har også været afholdt 2 avlskåringer i kredsen. 

Der er også ringtræning i kredsen, hver torsdag afholdes det på 

træningspladsen, i år har der desværre været nogle aflysninger grundet det 

våde vejr vi har, og vores bane skal helst ikke ødelægges. 

I vinteren tilbydes også hyggelig ringtræning i ridehus i Græse, hvilket 

mange er glade for, så hvis det aflyses om aftenen kan man deltage 

indendørs om søndagen. 

 

Dejligt at vi har fået et BHU i gang i kredsen, da de står for træning, prøver, 

kurser osv, de er kommet godt i gang, der har været afholdt et godt kursus 

med Morten Hansen som instruktør, dette kursus var for alle hvor hver 

deltager selv kunne ønske hvad de gerne ville have hjælp til med deres 

hund,et hyggeligt kursus, som jeg håber gav nogle af deltagerne gode ideer, 

til at komme videre i deres træning. 

 

Der har også været et kursus med Morten, som fortalte om dommerens 

rolle ved prøverne og hvad de kigger på, når vi er i gang på banen. 

Godt med kurser, men den almindelig hjælp i hverdagen er dog den 

vigtigste, her er det vigtigt at vi retter hinanden, når der sker små fejl. Så vi 

kan nå de mål vi har med vores hund som vi ønsker. 

 

Det er desværre ikke mange prøver der afholdes hos os, det kunne være 

dejligt hvis vi kunne højne interessen for dette. 

Vi bruger alle masser af tid på at arbejde med vores hunde, så det være 

toppen hvis vi kunne komme til prøve og se om det fungere under det pres 

det er at stå over for en dommer. 

 



Det ville være dejligt hvis vi igen kunne afholde kredsmesterskab, som 

tidligere afsluttede året. 

 

Vores køkken kører til alle træninger uden personale, så det er helt op til 

hver især at være ærlige vedr. betaling osv., dette fungerer åbenbart meget 

dårligt, hvilket er utrolig sørgeligt, men desværre må vi finde andre måder 

at kører det på. 

Da ingen er forpligtet til at sørge for os, ja så burde det være sådan, at alle 

sætter kaffe over, samt tømmer opvaskemaskinen og ikke blot tager en ren 

kop til sig selv, det kan undre mig at jeg er nød til at skrive det her. 

 

Der tilbydes tit mad efter træning om tirsdagen, dette er helt frivilligt hvem 

der står for dette, der er rigtig god søgning til dette tilbud. 

Vores kaffe ordning fungere fint, der er altid kaffe i vores skab, så det 

stadig kan være gratis, men vil i ikke godt bruge de rigtige kopper, der er 

ingen grund til, at vi bruger så mange plast krus, husk at sætte koppen i 

opvaskemaskinen inden i går. 

 

Der har i år været arrangeret sommerafslutning samt julefrokost, jule og 

nytår gå turer i området ved træningspladsen, en rigtig god ide med mange 

deltagere, som virkelig har hygget sig med lækkerier i klubhuset bagefter. 

 

Samarbejdet med DCH må siges at fungerer fint, vi kan næsten altid låne 

deres bane om søndagen, når vi har brug for det, de vil også godt være 

med når vi har arbejds dage, her kniber det for os at kalde på dem. 

Vores aftale med svæveflyverne vedr. traktoren fungerer rigtig godt , det er 

klart en fordel for os, selv om den bliver godt brugt. 

Nu vi snakker traktor, ja så en stor tak til Asker for at du har klaret 

græsslåningen næsten selv. 

Andre må meget gerne byde ind på dette store arbejde. 

 

Slutlig vil jeg for alle os, at vi kunne opleve et spændende år 2020, med 

masser af spændende konkurrencer og ikke mindst et positivt sind fra os 

alle. 

 

                                          Svend Rungstrøm 

 


