
 

                           Beretning 2018 

 

Det blev et specielt år for os i kreds 6, et travlt år fordi vi pludselig 

blev spurgt, om at holde Hovedavls skue, det vender jeg tilbage til 

senere. 

2018 blev året hvor vi sagde farvel til vores kredsblad, det kan 

være savnet eller ej, her skal lige lyde en stor tak til Lise for 

hendes arbejde med bladet. I dag kommer næsten al information 

over face book, hvilket jeg ikke er vild med, men sådan er verden i 

dag. Desværre ser vi alt for mange dårlige diskussioner over dette 

medie, da det jo er let at genere hinanden her, men selvfølgelig 

kan man blot lade det kører uden at blande sig. 

Vi har også skiftet redaktør på hjemmesiden, da Jørgen desværre 

måtte melde fra, grundet sygdom, Jørgen har lavet et stort arbejde 

med at få siden op at stå, dette skal du have stor tak for, håber så 

blot du snart er frisk igen. 

Træningspladsen har været godt besøgt, der har været god 

holdtræning, og heldigvis er der stadig nogle ildsjæle som synes at, 

det er sjovt at bruge deres tid på nye hundeejer, som ønsker denne 

form for træning, 

Desværre har vi ikke fået gang i et IPO hold, da interessen 

åbenbart ikke er der, det er en lidt trist udvikling. 

Det er dejligt at der trænes flittigt både tirsdag/torsdag samt 

holdene lørdag. Det er også dejligt, at der er liv i klubhuset, mange 

benytter tilbuddet med mad om tirsdagen efter træning. 

Der har været afholdt et par gode arbejdsdage, hvor der er udrettet 

mange gode ting, tak til dem som hjalp til med dette. Der skal 

være bedre styr på hvem der vil hjælpe med f.eks. græsslåning, det 

hjælper ikke at man melder sig og der så ikke sker mere, har man 

sagt ja, så må man også komme i gang med det, så slemt er det 

heller ikke. 

Vi har desværre haft et mærkeligt indbrud i vores klubhus, da 

vores højtaler anlæg og noget hundefoder forsvandt, det 



mærkelige er, at der ingen tegn på indbrud er, men væk var 

tingene. 

Vi har også haft indbrud i containeren, her var bagdøren brækket 

op, og vores store  grill var væk, heldigvis har forsikringen 

erstattet alle tingene. 

 

Vi blev kontakt af avlsrådet om vi kunne være interesseret i at 

afholde HAS 2018, vi i bestyrelsen indkaldte til medlemsmøde for 

at hører om der var opbakning til at afholde dette store 

arrangement, der var selvfølgelig både for og imod, men flertallet 

syntes det var en god ide, at se om vi kunne få alle tilladelser til 

dette i kommunen. Vi havde Jægerspris stadion, nu skulle vi finde 

ejeren til camping pladsen og andre tilladelser. Kommunen var lidt 

tung at få gang i, men da Jesper så fik kontakt til borgmesteren, ja 

så skete der noget meget hurtigt, således at vi kunne meddele 

hovedklubben at vi gerne ville afholde HAS. 

I kender alle til hvor godt det gik, vi havde et super godt HAS, 

men utrolig mange positive reaktioner fra mange mennesker især 

fra vores svenske og norske venner, hvilket varmede meget. Jeg 

ved at jer som kørte det store forarbejde kæmpede mange dage og 

aftener, det vil jeg gerne takke jer alle for, i gjorde det bare 

supergodt. Tusinde tak skal i have. 

Der har været afholdt færdsels prøver samt IPO og her sidst en 

uhp prøve, jeg håber at vi næste år ser flere prøver i kredsen, det 

selv om der over hele landet er nedgang, det burde være det som 

vor træning udmønter sig i, således at vi kan se det fungerer at 

træne, jeg håber også at flere vil fortsætte, så IPO holdet kan 

komme i gang igen, men det er jo op til jer medlemmer. 

Vi har jo også afholdt vores november udstilling, her havde vi 

store problemer med at få tysk dommer op til bedømmelse, vi var 

lidt sent ude, grundet den dommer vi gerne ville have op, var 

utrolig længe, om at sige nej tak, derfor stod vi uden dommer, 

heldigvis var Frits Bennedbæk frisk til at hoppe ind og tage 

opgaven, det skal du have stor tak for, selve udstillingen forløb 



fint, med dejlig stemning og nogle gode hunde på banen, tak til 

alle hjælperne igen, for det er jo tit de samme som står der. 

En avlskåring måtte vi også lige have, her var 9 hunde tilmeldt, 

Michael Lumby kom over og bedømte hundene, igen et dejligt 

arrangement som kredsen afholdt, alle bestod kåringen. Vi sluttede 

med en UHP prøve her i december, 6 hunde kørte ud i lidt blæst 

og regn, heldigvis blev vejret ikke så dårligt som metrologerne 

havde sagt og vi klarede alle skærene. 

Til slut tak for godt samarbejde med alle udvalg, samt kæmpe tak 

til vor træner og figuranter, dejligt at i stadig gider. 

Lige en ting til slut som I kan tænke over, vi mangler en BHR 

formand i kredsen, hvem har mod og lyst til at tage denne vigtige 

post. 

 

 

Godt nytår. 

 

                                             Svend Rungstrøm 

 

 

 


