
Beretning 2021 Schæferhundeklubben Kreds6- Frederikssund. 

Kære alle. 

Sikken et år. Corona har drillet men vi har tacklet det/den med bravur. Vi har 

overholdt restriktionerne og mange hænder er sprittet så meget af, at de nærmer 

sig det hudløse. Privat har jeg desværre skrantet lidt, så jeg har ikke været så meget 

på, som jeg havde ønsket. Men så er det så fantastisk, at mærke, se og føle hvordan 

ens bagland bakker en op og får kredsen til at fungerer så optimalt som muligt. Alt 

har i min optik kørt på skinner. 

Kaffeordningen fungerer, så vi kan heldigvis fortsat tilbyde gratis kaffe. Vi er iøvrigt 

gået mere og mere over til krus der kan komme i opvaskemaskinen, da 

engangsservice er blevet meget dyrt og så er det jo også mere miljøvenligt. 

I årets løb er der blevet afholdt Præmieringsfremstilling, 1. Sporprøve- dag, 3. 

former for kursus: Handler og udstillingsteknik, Martin Knudsens kursus, Figurant 

kursus. Hvalpeshow, 3 prøvedage, 1 UHP, Kombiskue, 2 arbejdsdage udover det der 

bliver lavet ad hoc, bakketur med vores venskabskreds kreds3- Ballerup, sommer og 

juleafslutning med lidt sjov og ballade samt Jule og Nytårstur.  

Jeg må sige, at vi er en meget aktiv kreds, hvilket jeg også hører ude i byen. Dette 

ikke mindst fordi vi er så heldige, at have et meget aktivt og velfungerende BHU 

(Brugshundeudvalg). BHU fik også startet et nyt hold op i 2021, færdselsholdet (BH), 

som har haft stor succes. Hatten af for jer ;) 2 af vores figuranter er ligeledes blevet 

mønstret/godkendt, stort tillykke, så vi nu er oppe på 3 prøve- figuranter og vi har 

flere på vej. Sådan! 

Vi har fået malet det meste af klubhuset, som også er blevet disket lidt op (Ikea- 

like). Vi satser på, at resten bliver opdateret i 2022. Der er kommet nyt tag på 

terrassen og læskuret i Lunden er blevet helt færdigt. Der er kommet salg af diverse 

materialer/udstyr fx bolde, kæder, apport- bukke og spor- genstande. Tak til Jer der 

satte det i gang, og tak til alle Jer der støtter op omkring tiltaget, og køber 

materialerne i kredsregi. 

Vi har fået sponsoreret nye veste fra TA FUGESERVICE, så fede og nytænkning med 

nummer foran. Det virker godt i min bog. ROYAL CANIN har igen igen været en 



fantastisk sponsor til diverse arrangementer i kredsregi, hvor vores medlemmer kun 

kan tillade sig, at kalde sig heldige på den front. Tusind tak skal I have ;) 

Samtidig har jeg en oplevelse af, at flere medlemmer spørger indtil om kredsen kan 

bruge diverse ting, de eller deres arbejdsplads skal skille sig af med. Fx tavler, stiger, 

møbler, hvidvarer mm. Det opfatter jeg som et positivt tegn på: Medlemmer der 

gerne vil kreds6. Tak ;)   

Kredsen søger stadigvæk diverse fonde og håber på flere sponsorpenge, som kan 

komme kredsens medlemmer til gode. Vi har søgt om hjertestarter igennem 

Trygfonden, men kom desværre ikke i betragtning i denne omgang. Vi er blevet 

opfordret til at søge igen, hvilket vi naturligvis gør. Nærmeste hjertestarter, hele 

døgnet, Smedetoften 12 og i dagtimerne Smedetoften 3, 3600 Fr. Sund. 

Har DU nogen gode ideer, så sig endelig til. 

Der er blevet afholdt 4 bestyrelsesmøder- plus det løse, husk det er fra april 2021 

(pga. corona), et par BHU/AU møder samt trænermøde.  

Vi har kørt ringtræning udenfor i foråret/sommeren 2021 og i ridehuset i Græse i 

november/december 2021. Udenfor har vi i gennemsnit været 25 hunde med deres 

ejere og i ridehuset ca. 15. En succes, hvor folk fra andre kredse har været flittige til 

at besøge os, og der igennem har vi dyrket sporten på kryds og tværs. Skønt. 

Opdrættere tilknyttet kredsen har lavet antal nedestående kuld i årets løb: 

Haus Qira 3 kuld 

Kennel Thomsebo 3 kuld 

Team Jomere 3 kuld 

Kennel Harmonien 1 kuld 

Kennel Truntehuset 1 kuld 

Kennel Jordemoderhuset 1 kuld 

Tillykke med de små 2021 hvalpe. 



Flere hvalpekøbere fra disse kuld, er startet op i kredsen. Tak fordi I henviser, bliv 

endelig ved med det;)  

I år har vi 4 medlemmer af Schæferhundeklubben For Danmark der skal have 

årsnåle.  Vi siger stort tillykke og tak for støtten til:  

 

Pia Lomholt Jørgensen 10 år 

Klaus Lingskov 10 år 

Tina Amstrup 10 år 

Arne Zeuthen 40 år. 

Er du forhindret i, at komme til generalforsamlingen bliver nålen tilsendt. 

Der skal lyde en stor tak til alle jer frivillige, der gør et uundværligt arbejde ift. 

kreds6. Om det så er dig der bager kager, står i køkkenet, vasker tøj, stabler/pakker 

dåser, gør rent i klubhuset, slår græsset- gren og buskekeeper, fotograferer, styre 

tavlen til C- arbejde, hjælpere til diverse arrangementer, pokalryttere, prøveledere, 

Caniva-FB-opslag- reklame- fonde/”hajer”, webmaster, trænere, figuranter, 

udvalgsmedlemmer, pladsmænd/kvinder, vedbed- ”ørn”, indkøbere, boldemagere, 

osv. osv.  Det er faktisk meget tankevækkende, at få de frivillige- tjanser ned på 

papir, da det bliver synligt, hvor mange forskellige kræfter der skal til for, at få en 

kreds til at fungere. Tak til og for Jer ;)  

Vi har altid brug for frivillige kræfter, så meld dig endelig under fanerne, hvis du går 

rundt med en drøm om at være med til at udvikle, støtte og hjælpe kredsen. Vi ser 

gerne kreds6, som en kreds der står for åbenhed og alsidighed med plads til alle.  

Vi har haft ca. 60 aktive medlemmer ud af de 77 medlemmer vi pt er af 

Schæferhundeklubben For Danmark. Vi skal huske hinanden på, at benytter man 

kreds6`s arealer og materialer, skal man som min. have et pladskort. Kreds6 har 

brugsretten og til opgave, at vedligeholde arealerne samt materialerne. Så det er en 

helt naturlig ting, at man bidrager til fællesskabet. Når det så er sagt, er det dejligt 



med så meget liv på træningspladserne og jeg har en god oplevelse ift.  hvordan vi 

hjælper hinanden.  

Apropos træningspladser, så er vi opmærksomme på det meget vand der samler sig, 

især på den bagerste bane. Vi er i krig med, at finde løsninger. Her skal jeg da også 

nævne, at der desværre er nogle meget ”uheldige” personer der en dag havde lyst 

til, at køre på ATV på den bagerste bane, hvilket desværre vil koste os noget 

knofedt. Vi har desværre også oplevet andre former for hærværk, som koster 

kredsen penge, tid og kræfter. Jeg har så svært ved at forstå, hvordan mennesker 

kan ødelægge ting for andre, og så have det godt med sig selv på den konto?  Vi er 

så heldige, at politiet låner pladserne til at træne deres hunde på, så de er 

naturligvis inde over. Hvis du oplever noget mistænkeligt, så kontakt endelig en fra 

bestyrelsen- tak.   

Vi gør i øvrigt også opmærksom på, at al færdsel på området inkl. på evt. 

materialer/forhindringer er på eget ansvar. Dvs. er uheldet ude, så er det din egen 

ulykke/fritids- forsikring der skal dække.  

Vi oplever samtidig et godt samarbejde med kommunen som er en utrolig vigtig brik 

mht. det, at drive en kreds. Her vil jeg da også lige indskyde, at vores samarbejde 

med vores naboer, DCH Frederikssund, køre ubeklageligt. Fx havde vi fælles 

arbejdsdag i efteråret, og vi har flere fælles tiltag i støbeskeen. 

Dine hænder er meget velkomne til diverse arrangementer, og der har været mange 

hænder til vores store arrangementer i 2021. Det er så positivt, at opleve hvor 

mange der vil kredsen. Og husk lidt hjælp er helt sikkert bedre end ingen. Du skal 

også tænke på, at det kan være en god mulighed for at lære dine kredskammerater 

bedre at kende. Vi sætter stor pris og lægger vægt på det sociale samvær i kredsregi, 

og har bl.a. fælles spisning om tirsdagen i sæsonens løb. Her skiftes vi til at lave mad 

og hygger efter træning. Alle er selvfølgelig  meget velkomne.  

 

 

 

 



 

 

Til sidst skal der lyde en stor tak til bestyrelsen for et givtigt samarbejde i 2021. Det 

er utroligt dejligt, at arbejde sammen med personer der er så engageret og bare klør 

på. Tak for Jer.   

Jeg håber på, at 2022 bliver et lysere år på alle parametre, og ser frem til endnu et 

år med/omkring alle medlemmer i kreds6- Sammen gør vi det godt.  

Formand kreds6- Frederikssund 

Vibe Lenthe                     

                      


