
Formandens beretning 2022 for Schæferhundeklubben             

kreds6- Frederikssund. 

Endnu et år er gået og sikke et år! 

Vi er en kreds i udvikling og rigtig mange medlemmer har en herlig klubånd og 

hjælper gerne til, når der er behov for det. Vi er en meget aktiv kreds, det hører jeg 

også ude i byen. Der er altid liv i kredsen, selv her i vinterpausen selvtræner rigtig 

mange medlemmer på kryds og tværs og kaffemaskinen kører på højtryk.  

Vi har et stærkt BHU (Brugshundeudvalg) der går i front, når det gælder 

trænerkapacitet, kursus, prøver og skuer. Samtidig er vi heldige, da der bliver 

arrangeret de efterhånden traditionsrige ture. Mørke, jule, nytårs og bakketur med 

vores venskabskreds, kreds3- Ballerup.  

Vores tilbud om ringtræning i foråret og i ridehuset der som regel ligger i november- 

december- januar måned, som trækker en del udstillingsinteresseret til fra hele 

Sjælland, og ikke mindst en del fra kreds3  

Vibeke Gjerstrup og jeg har faktisk 10 års jubilæum med ridehus arrangementet her 

i 2023.  

Vi afholder også vores sommer og juleafslutning med lidt sjov og spas på tværs af 

holdene samt en julefrokost, fælles spisning om tirsdagen og fælles arrangementer 

på Ganløse kro. 

Derudover har vi afholdt: 

 6. Bestyrelsesmøder.  

 3. BHU/AU møder og en del ad hoc,  

 2. trænermøder. 

  1. trænerkursus. For alle kredsens trænere. 

  1. Temadag for kredsens medlemmer.  

 1. kursus/foredrag ”Hundens anatomi og dommerens sprog til skuer”.  

  4. prøvedage med alle prøver.  

 1. AD (UHP).  

 1. Avlskåring. 



  2. Kombi- skuer, 

  2. arbejdsdage  

 og 2 trænere har været på trænerkursus i Schæferhundeklubben For 

Danmarks regi.   

Husk er du træner, figurant eller ønsker du, at blive, så skal du endelig ønske 

kursus igennem BHU/Bestyrelsen og vi sender dig afsted med glæde.  

Når vi har arbejdsdage møder I som medlemmer altid talstærkt op, så vores dejlige 

omgivelser kan blive så optimale som muligt. En af de store og meget savnede ting vi 

har fået lavet i årets løb, er lys på P-pladsen ved Lunden. Så nu er der ingen 

undskyldning for, at gå til den forkerte bil og tage en andens hund ud   

Vi barsler faktisk med, at få dobbelt så meget lys på banen i Lunden i indeværende 

år, så vi kan træner flere ad gange under bedre forhold i de mørke måneder.   

En del projekter store som små bliver også lavet ad hoc, så alting bliver holdt 

vedlige, til glæde for os alle. Vi har jo også vores fantastiske greenkeepere, der 

holder vores baner så flotte, at man næsten kan spille golf på dem. Herligt.   

Nyt tiltag er besøg af Brugshundeshoppen, som kommer med diverse materialer til 

vores sport. Første gang de var på besøg blev der handlet stort ind, både af 

medlemmer og til kredsen. Samtidig har vi vores eget lille udbud af materialer, som 

vi alle har stor glæde af i løbet af året. Især bolde i alle afskygninger går som varmt 

brød samt kæder der kan byttes til nummeret større i takt med at hunden vokser. 

Vi har fået lavet nyt kreds- logo og trøjer med logoet på, i foråret. Vi satser på, at 

få fx T-shirt med logo på, i indeværende år.  

I klubhuset mv. har vi fået alarm installeret, da vi desværre havde et indbrud først 

på året, som heller ikke var første gang. Vi blev derfor enige om, at en alarm var 

godt givet ud. Nok er nok og vi ville ikke leve med det.   

Vi har igen søgt om hjertestarter hos Trygfonden, og håber på et ja denne gang. 

Forskellige andre fonde søger vi fortsat, da der igennem kan være mange penge at 

spare, og gode projekter kan bliver opfyldt.  

Har du en ide til en fond eller lign. vi kan søge, så sig` endelig til  



Politiets hundeafdeling Frederikssund benytter fortsat vores omgivelser til træning, 

som regel om formiddagen. De har fået nøgle til vores klubhus, da vi sætter pris på 

deres tilstedeværelse. De er glade for vores samarbejde og kvitterer altid med et 

julekort og en dåse chokolade ved årets udgang, til glæde for alle kredsens 

medlemmers munden.  

Kaffeordningen køre på skinner og det er skønt der kommer kaffe i skabet lige så 

snart vi melder ud, at kaffebeholdningen er ved at være brugt op. Derfor kan vi 

fortsat have gratis kaffe.  Top  

Hjemmesiden er stort set altid opdateret. Jeg opfordrer alle medlemmer til, at gå 

ind på den løbende, da næsten alle oplysninger vedr. kreds6 står der. På den måde 

bliver diverse spørgsmål besvaret, og det giver mening, at have en hjemmeside i 

kredsregi. Det er heller ikke alt der kommer på kredsens Facebook side, men meget  

gør.  Det er dejligt med billeder fra diverse arrangementer, træningsdage og andre 

begivenheder i kredsregi samt små fortællinger fra medlemmer og deres hund.  

Har du iøvrigt nogle forslag eller andet til kredsens hjemmeside, så kontakt 

undertegnet.     

Vi har haft en fremgang på 4 medlemmer, som har meldt sig ind i Schæfer- 

hundeklubben For Danmark (Hovedklubben) med tilknytning til kreds6, hvilket vi 

kan være stolte af, da medlemstallet på landsplan desværre er for nedadgående. 

Vi har pt 81 medlemmer af hovedklubben, der giver os ret til 2 repræsentanter til 

årets Repræsentantskabsmødet den 19. marts 2023.  

Ønsker du at repræsenterer kredsen, så mød op til Generalforsamlingen, hvor det 

bliver afgjort hvilke 2 medlemmer der skal ad sted.  

 Ud af de 81 er de ca. 60 medlemmer aktive.  

Det betyder i min optik, at vi må gøre et eller andet rigtigt. Nogle af grundene tror 

jeg, er vores tilbud, bredden, vores måde at tilgå tingene på, man får sjældent et 

nej, vi tager tyrene ved hornene, hvis der er behov for det, vores åbenhed samt 

vores gode sociale samvær. Vi er rigtig gode til, at hygge os sammen. Der er næsten 

altid kage eller andet guf til kaffen når vi træner, hvor snakken går lystigt, i og 

omkring læskuret i Lunden, og omkring bordene og under parasollen på den 



bagerste bane. Fælles spisningen i årets løb har været vel besøgt, hvor alle 

naturligvis er velkomne, hvilket igen er et tegn på at kredsens medlemmer hygger 

sig sammen og vil hinanden. Flere medlemmer byder også ind, når kredsen står og 

mangler noget. Fx grus, borde- bænkesæt, køkkenting, præmier mv. Det er vi 

virkelig meget taknemmelige for, da det kommer alle medlemmer til gode.   

 

Følgende kenneler ud af de 11 der er tilknyttet kredsen, har haft nedestående 

antal kuld: 

Kennel Thomsebo 3 kuld -  Kennel Harmonien 1 kuld - Kennel Sjælland 1 kuld -  

Kennel Jordmoderhuset 1 kuld- Haus Qira 2 kuld -  Team Jomere 2 kuld - Kennel 

Normanner 2 kuld og Haus Ephra 1 kuld.  

Husk dit kuld kan komme på hjemmesiden, det er bare at sige til ;)  

Stort tillykke med de små i 2022, og tak til Jer der henviser til kredsens hvalpehold.  

Vores samarbejde med kommunen køre fortsat upåklageligt, de er en meget vigtig 

partner med hensyn til det, at drive en kreds. De og vi forsøger fx, at lappe så mange 

huller hist og pist hen ad vejen, men det meget våde vejr, som desværre nok bliver 

normalen, gør det ind imellem svært at følge med.  

Vi opfordrer alle til IKKE, at køre/parkerer ind/hen hvor det er allermest vådt. Tak   

Vi vil afholde et samarbejdsmøde med vores nabo klub DCH, når 

generalforsamlingerne i begge klubber er afholdt.  

 

DER SKAL LYDE EN STOR TAK, til alle jer der får hjulene i vores kreds til at køre 

rundt. Når jeg tænker over det og det gør jeg, er det rigtig mange gode kræfter der 

er i sving for, at vores kreds kan opretholde et vis niveau, og at kreds6 er et rart sted 

at være.  

Ingen nævnt ingen glemt, ”bare”: Uden Jer ingen kreds    

 



UDDELING TIL GENERALFORSAMLINGEN: 

 

Årsnåle. 

Jan Nielsen og Per Lundgreen skal i år modtage 10 års nålen for medlemskab af 

Schæferhundeklubben For Danmark. Stort tillykke og tak for støtten. 

Er man forhindret i, at møde op til generalforsamlingen bliver nålen samt diplom 

tilsendt.  

 

Jeg håber, du har indsendt dine førstegangsprøver og avlskåringer bestået i DK til 

kredskasseren, så du kan modtage en pokal for din/jeres bedrifter i 2022.  

 

Årets HUG (Kredsens charmerende vandrepokal) fik Karina Hansen sidste år. Så til 

generalforsamlingen skal Karina uddele den til et nyt HUG (Hjælpsomhed- 

Utrættelighed, Gejst), altså én der har gjort en forskel, måske lidt mere end alle os 

andre i 2022.  Bliver det dig? 

Til sidst vil jeg takke mine kollegaer i bestyrelsen, for et givtigt og konstruktivt 

samarbejde i 2022.  Super engageret med et fantastisk gå på mod.  

Jeg ser frem til 2023 samme med og omkring alle medlemmer i kreds6. 

 Lad os få et fantastisk år.  

Sammen gør vi det godt.      

Vibe Lenthe- formand kreds6        



        


