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Arbejdet i kredsbestyrelsen med mere  

 

Coronaen påvirkede også arbejdet i kredsbestyrelse og kredsråd. Først i april måned kunne 
kredsbestyrelsen holde sit første fysiske møde – der havde været 2 digitale møder forinden, og der kunne 
kun gennemføres 3 kredsrådsmøder. Kredsgeneralforsamlingen kunne første gennemføres i august måned 
mod normalt og vedtægtsmæssigt i februar. 

Ved generalforsamlingen blev Christian Ravn, DcH Løgstør genvalgt som formand Ligeledes blev Jens 
Rosendahl, DcH Arden, og Morten Jensen, DcH Dronninglund genvalgt. Henholdsvis som formand for 
konkurrenceudvalget og uddannelsesudvalget. 

2021 var i det hele taget ramt af restriktioner, hvilket medførte, at konkurrencesæsonen først kunne 
påbegyndes i april måned.  Der har også i år, ikke mindst først på året, findes en balance mellem at deltage i 
og tilbyde de hundeaktiviteter, vi alle holder meget af og hensynet til helbred og sundhed hos alle 
aktørerne. Også i 2021 er opgaven blevet vel udført i alle funktioner i kredsen. 

Stemningen og samværet på såvel kredsbestyrelsesmøder og kredsrådsmøder har været særdeles godt. 
DcH som en forening for alle har været en gennemgående tendens i alle sammenhænge. 

Hjemmeside og facebook  

Vi har alle, både medlemmer i DcH Kreds 1 men også andre hundeinteresserede, kunnet holde os vel 
informeret via kredsbestyrelses- og kredsrådsreferater. Disse har været udgivet i løbet af året og 
tilgængelige på Kreds 1’s hjemmeside www.dch-kreds1.dk  Den velfungerende hjemmeside skyldes ikke 
mindst det faktum, atKreds 1 har det privilegium at have en energisk og dygtig webmaster. Ligeledes har 
kredsen en velfungerende facebookgruppe, hvor det er lykkedes at ramme et godt niveau og en sober tone, 
som andre godt kunne misunde os. Også her er der grund til at rose vores webmaster 

Medlemstallet  

Medlemstallet for Kreds 1, endte med fremgang fra 2.458 medlemmer til  2.710, netto 252 nye 
medlemmer. På landsplan endte vi på 13.379 medlemmer, en fremgang på 1.165. 

Det er meget glædeligt, ikke mindst hvis der kan findes trænere nok 
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Økonomi  

Økonomien kommer kredskassereren ind på, men vi har i 2021 haft et tilfredsstillende resultat 

Konkurrencer  

Konkurrenceudvalget har Jens A. Rosendahl, DcH Arden, styret. Det er et omfattende område at dække, der 
er mange forskellige aktiviteter gennem året, mange detaljer der skal huskes og som skal fungere. Dette er 
klaret godt. Der kan altid være en detalje, der måske ikke lykkes, men det generelle indtryk er, at alle 
arrangerende lokalforeninger har lavet gode konkurrencer, som alle kan være tilfredse med. Arrangørerne 
af konkurrencer i Kreds 1 har alle udført et prisværdigt arbejde og I skal alle have ros for det arbejde i har 
påtaget jer for medlemmerne.  

 

DM i Vejen 
Det var rigtig skønt igen at kunne deltage i DM, denne gang i Vejen. Kreds 1 havde fået udtaget ca. 40 
deltagere, der gjorde en flot indsats. Vi fik 3 Danmarksmestre og 2 andenpladser, og der var flere andre, 
der var tæt på at komme på podiet. Podieplacereringerne gik til:  

Rally:  Laila Hingelbjerg Sørensen med Jessie, DcH Brønderslev, Danmarksmester 

IGP3: Johannes Stie med Paw, DcH Brønderslev, Danmarksmester 

IGP SH: Liselotte Nielsen med Goa, DcH Hjørring, Danmarksmester 

C klasse: Maria Hjeds med Viggo, DcH Nibe, nr. 2 i klassen 

E klasse: Annette Hjalf med Jaivas, DcH Hjørring, nr. 2 i klassen 

Stort tillykke med de fine placeringer og også tillykke til dem, der i øvrigt havde kvalificeret sig og var med 
til at vise de dygtige hunde fra Kreds 1 frem. Det var en god oplevelse, også for os, der må nøjes med at se 
på, og selvfølgelig at deltage i den festlige indmarch. 
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Uddannelse  
Uddannelsesudvalget har igen klaret sig flot gennem hele året. Udvalget med Morten Jensen , DcH 
Dronninglund, i spidsen har haft godt styr på opgaverne, og løst de mange udfordringer der har vist sig. Det 
blev desværre en realitet, da  TRANUM-2021 ,årets første kursusarrangement, måtte aflyses på grund af 
Covid-19. 

Dommere  
En stor tak til dommerudvalget med Ole Christensen , DcH Kongerslev, som formand. for deres store 
indsats i 2021. Der er en stor opgave i rekruttering og uddannelse af nye dommere , og det samme gælder 
ddommerpåsætningen til kredsens konkurrencer. Ligeledes at kvalitetssikre området. 

Det er fortsat vigtigt at alle lokalforeninger leder efter nye kvalificerede emner til dommergerningen. Også 
her er der knaphed på ressourcer. Det gælder både i DcH programmet, rally og ikke mindst agility.  

Hundeadfærdskonsulenter  
Vores kredskonsulent Brian Morgen fra DcH Sæby, har sikret et godt samarbejde både intern i Kreds 1 og 
eksternt i forhold til DcH’s Konsulentudvalg. Konsulenterne har haft et travlt år og har i høj grad vist deres 
berettigelse i en coronatid. Der er pt. 11 adfærdskonsulenter fordelt på 9 lokalforeninger 

Eftersøgningstjenesten  
Eftersøgerne har ligeledes haft travlt. Der er p.t. 17 eftersøgere i kredsen, og der er en mere på vej. Det var 
panen at teoridelen i et vist omfang skulle afvikles digitalt, men lige nu foregår uddannelsen som 
weekendarrangementer. Et planlagt weekendkursus i  januar måtte aflyses pga corona. 

Eftersøgningstjenesten som helhed har haft 500 opkald og skrevet 400 rapporter. Det er glædeligt, at 20% 
af aktiviteten er foregået her i kredsen 
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Mål  
Kreds 1’s målsætning for 2021:  

• Kredsen/kredsbestyrelsen skal være et serviceorgan for lokalforeningerne og deres medlemmer. Vi skal 
være klar med hjælp og assistance når der er behov eller det måtte ønskes.  

• Kreds 1 skal have et ry i de andre Kredse som vi alle kan være stolte af.  

• Kreds 1’s kredsbestyrelse skal være lydhør over for de forandringer og ønsker som Kreds 1’s 
lokalforeningsformænd og medlemmer i øvrigt måtte have..  

• Kreds 1 skal være med når og hvor tingene sker, og skal ikke være bange for at gå forrest. Kreds 1 er godt 
repræsenteret i ledelsesarbejdet under Landsforeningen og bærer dermed sin andel af opgaven, hvilket 
giver god mulighed for at præge udviklingen i DcH.  

Michael Brandenhoff fra DcH Sæby er medlem af DcH’s Ordensudvalg.  

Morten Jensen fra DcH Dronninglund er formand for Brugshundeudvalget.  

Peder Søndergaard fra DcH Lindholm er formand i Initiativfonden.  

Poul Graversen fra DcH Hjørring er medlem af Konkurrenceudvalget.  

Brian Jensen, DcH Hjørring er medlem i Eftersøgningsudvalget  

Anne Olesen, DcH Thyholm medlem af Ungdomsudvalget  

Marianne Aakjær fra DcH Hjørring er medlem af uddannelsesudvalger 

Christian Ravn fra DcH Løgstør er:  

• Medlem af Hovedbestyrelsen  

• HB’s kontaktperson til Brugshundeudvalget  
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Tiden der kommer  

Der er ingen tvivl om at Kreds 1 vil markere sig i 2022, både sportsligt og i ledelsesarbejdet i DcH. Her må vi 
have fokus på hvad udviklingen på coronaområdet giver muligheder for. Uanset hvad har Jeg store 
forventninger på til kredsens udvikling og til at få mange gode oplevelser  

Afslutning  

Jeg vil slutte min beretning med at takke alle de personer som har været med til at gøre Kreds 1 til en god 
Kreds at være medlem i. At give vores medlemmer en god oplevelse i DcH kræver et kæmpe arbejde i 
foreningerne. Et arbejde som mange medlemmer har givet en hånd med i. Husk derfor også at påskønne 
jeres frivillige hjælpere hjemme i foreningerne. Kredsbestyrelsen, udvalgsmedlemmerne og I som 
lokalforeningsformænd/repræsentanter har i hvert jeres virke tidligere løftet opgaverne og udfordringerne 
i Kredsen. Tak for jeres hjælp. Hermed overlader jeg min beretning til generalforsamlingen for evt. 
kommentarer.  

Med venlig hilsen  

Christian Ravn 

Kredsformand 


