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Kredsformandens beretning 2016 
 
Aktivitetsniveauet i 2016 står ikke tilbage for de tidligere år. Der har været rigtig mange aktiviteter og 
spændende udfordringer.  
 
Alle DcH medlemmer i DcH Kreds 1 har kunnet holde sig vel informeret via kredsbestyrelses- og 
kredsrådsreferater udgivet i løbet af året og tilgængelige på Kreds 1’s hjemmeside www.dch-
kreds1.dk.  
  
Stemningen og samværet på såvel kredsbestyrelsesmøder og kredsrådsmøder har igen været rigtig 
god. Der har været en god debat og dialog, hvor alle, der har ønsket det, har kunnet udtrykke deres 
mening, ideer og tanker.  
 
Medlemstallet for Kreds 1, endte med en tilbagegang på 59 medlemmer i forhold til 2015. Vi sluttede 
med 2.595 medlemmer. Total for alle 6 kredse er der en fremgang på 156 medlemmer.  
 
”Åbne Kredsgrænser” startede i 2007, og igen i 2016 var alle konkurrencer i Kreds 1 landsdækkende 
konkurrencer. Jeg er glad og stolt over at lokalforeningerne i kredsen ikke lader sig skræmme på 
forhånd over et evt. stort antal deltagere fra de øvrige kredse. Jeg kan kun opfordre de øvrige kredse 
til også at åbne deres grænser for os andre. Det gøres jo nemt ved evt. at sætte et maks. antal 
deltagere på. Alle lokalforeninger der har budt ind med konkurrenceafholdelse i 2016 har lavet gode 
konkurrencer som vi kan være stolte af. 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. Det er 
ualmindelig flot arbejde.  
 
Ved generalforsamlingen i februar måned blev Christian Ravn, DcH Løgstør genvalgt som 
næstformand/sekretær og efter indstilling fra kredsens dommere, blev Ole Christensen, DcH 
Kongerslev genvalgt som formand for kredsens dommerudvalg. Ved den ordinære generalforsamling 
var der ikke fundet en kandiat til posten som kredskasserer, men ved den ekstraordinære 
generalforsamling i marts måned blev Kim V. Poulsen, DcH Brønderslev, valgt som ny kresdkasserer. 
Det betød samtidig at vi måtte have en ny formand til kredsens uddannelsesudvalg og den post blev 
Randi, Sølvkær Andersen, DcH Sæby, valgt til.  
 
 
Kredsformandens aktivitetsniveau 
 
Det har været et livligt år med et højt aktivitetsniveau. Både i kredsen og som følge af tillidsposter i 
HB-regi. D.v.s. mange møder med nødvendig forberedelse og efterfølgende arbejde som følge af 
trufne beslutninger. Samtidig har det givet mig en helt masse oplevelser.  

http://www.dch-kreds1.dk/
http://www.dch-kreds1.dk/
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Økonomi 
 
Økonomien kommer kredskassereren ind på, men vi har i 2016 brugt noget mindre end der var 
budgetteret.  
 

Konkurrencer 
 
Konkurrenceudvalget har Jens A. Rosendahl styret. Det er et stort område at dække, der er mange 
forskellige aktiviteter gennem året og det er igen i år klaret på bedste vis.  
    
NM i Nordisk 
Nordisk Mesterskab i Nordisk program blev afholdt i Norge. Fra Kreds 1 var 1 hundefører udtaget i 
IPO.  
 
DcH DM 2016 
 
Det resulterede i en masse flotte Kreds 1 resultateter med flere danmarksmestre, som vi efterhånden 
er vant til. Der er år efter år imponerende så flotte resultater hundeførerne fra Kreds 1 viser. Man 
bliver umådelig stolt som kredsformand - 
 
Alle disse flotte resultater gjorde også at Kreds 1 vandt pokalen for bedste resultater på tværs af IPO 
og E-klassen. 
Tillykke til alle hundeførerne og deres lokalforeninger, med de flotte resultater. 
 
 
Uddannelse 
 
Uddannelsesudvalget har igen klaret sig flot gennem hele året. Den nye formand Randi Sølvkær 
Andersen har haft godt styr på opgaverne, og taget de nye udfordringer der har vist sig i stiv arm. 
 
TRANUM-2016 
Årets første kursusarrangement, var igen en succes, hvilket ikke mindst skyldes et godt forarbejde af 
de involverede. Igen i 2016 med mange deltagere og det glæder mig overordentlig meget. Det er et 
godt tegn, at der er vilje til videreuddannelse. Det kommer jo også alle kredsens hundefører til gode 
at vi har så gode og veluddannede trænere, rundt omkring. Tranum er helt sikkert en fast og rigtig 
god tradition i kredsen. 
 
Kredsinstruktører. 
Kreds 1’s kredsinstruktører er mig bekendt meget aktive og efterspurgte både i Kreds 1 og i andre 
kredse, og jeg har kun positivt at sige om deres indsats.  
 
Dommere 
 
En stor tak til dommerudvalget for deres store indsats i 2016. Det har været et puslespil for dem både 
at få uddannelsen af de nye dommer og dommerpåsætningen til kredsens konkurrencer til at 
fungere. 
 
Jeg vil dog gerne opfordre alle  lokalforeninger til fortsat at lede efter nye kvalificerede emner til 
dommergerningen. 
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Hundeadfærdskonsulenter 
 
På konsulentsiden fik vi i slutninge af 2015 en ny Kredskonsulent. Det blev Heidi Valbjørn, DcH 
Brønderslev, som har sikret et godt samarbejde både intern i Kreds 1 og eksternt i forhold til DcH’s 
Konsulentudvalg, så samarbejdet mellem den nye kredskonsulent og konsulenterne, tegner godt 
 
 
Mål 
 
Kreds 1’s målsætning for 2017: 

x 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. 

o Vi har i handling vist, at vi lever op til dette, og vil fortsat gøre det. Vi er ikke længere 
væk end den nærmeste telefon og kan alle nås på mail. 

 
x Kreds 1 skal have et ry i de andre Kredse som vi alle kan være stolte af. 
x Kreds 1’s kredsbestyrelse skal være lydhør over for de forandringer og ønsker som Kreds 1’s 

lokalforeningsformænd og medlemmer i øvrigt måtte have. 
o Vi er til for kredsens lokalforeninger og ikke omvendt. Lokalforeningerne i Kreds 1 skal 

altid have en følelse af at være velkommen hos kredsbestyrelsen, og være tryg ved at 
vide at alle henvendelser tages alvorlig og behandles seriøst. 

. 
x Kreds 1 skal være med når og hvor tingene sker, og skal ikke være bange for at gå forrest.  

o Det er klart meget mere spændende at være med til at præge udviklingen ved at 
deltage på første hånd, frem for at skulle gå i andres fodspor.  

 
Kreds 1 er stadig flot repræsenteret i ledelsesarbejdet under Landsforeningen og bærer dermed sin 
andel af ”byrden”, men er dermed også med til at præge udviklingen i DcH. 
 
Bent Møller fra DcH Aalborg er medlem af DcH’s Ordensudvalg. 
 
Klaus Sandager fra DcH Hjørring er formand for Nordisk Udvalg. 
 
Morten Jensen fra DcH Dronninglund er formand for Brugshundeudvalget. 
 
Tine Elman fra DcH Dronninglund er medlem af Agilityudvalget. 
 
Jette Rahbech fra DcH Lindholm er medlem af det landsdækkende Rally Udvalg 
 
Hans Gerhauge fra DcH Hjørring er bestyrelsesmedlem i Initiativfonden. 
 
Poul Graversen fra DcH Hjørring er medlem af Konkurrenceudvalget. 
 
Dorthe Ellegaard fra DcH Vesthimmerland er: 

x Medlem af Hovedbestyrelsen 
x HB’s kontaktperson til Nordisk Udvalg 
x HB’s kontaktperson til Brugshundeudvalget 
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Tiden der kommer 
 
Der er ingen tvivl om at Kreds 1 vil markere sig i 2017, både sportsligt og i ledelsesarbejdet i DcH. Det 
bliver spændende, at følge udviklingen, og jeg er overbevidst om at den bliver spændende og fyldt 
med travlhed og mange spændende aktiviteter.  
 
Medlemsstatus 
Mange lokalforeninger udtrykker bekymring for, at de ikke kan overkomme mere, og at de har brug 
for flere hænder/ trænere. Medlemstilgangen er faldende på såvel kreds-, som landsplan, så i stedet 
for kun at arbejde på tilgang af medlemmer i de nuværende lokalforeninger, bør vi forsat have fokus 
på tilgang af nye lokalforeninger.  
 
Jeg vil igen i år, opfordre jer til, at alle er åbne for eventuelle etableringer af nye lokalforeninger i 
kredsen. Kredsens hvid plet ansvarlige, er naturligvis altid behjælpelig. 
 
Afslutning 
 
Mit helhedsindtryk af 2016 i Kreds 1 er tilfredsstillende. 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 alle 
disse medlemmer en god oplevelse i DcH kræver et kæmpe arbejde i foreningerne. Et arbejde som 
mange medlemmer har givet en hånd med i. Husk at påskønne jeres frivillige hjælpere hjemme i 
foreningerne. 
 
En særlig stor tak til kredsbestyrelsens medlemmer som har taget en stor del af arbejdet og været 
særdeles samarbejdsvillige. Der har været plads til både alvor og sjov på vores møder, og begge dele 
sætter jeg pris på. 
 
Kredsbestyrelsen, udvalgsmedlemmerne og I som lokalforeningsformænd/repræsentanter har gjort 
opgaven som kredsformand til en spændende oplevelse, og har alle bidraget til at jeg er kommet 
godt igennem endnu et år som kredsformand i Kreds 1. Særligt glæder jeg mig over det store 
engagement og interesse i DcHs nutid og fremtid som kredsrådet udviser. Det er en fornøjelse at 
være kredsformand for en kreds der tør gå forrest, også selvom det ikke altid er lige populært.  
 
Samtidig er det min sidste beretning som Kredsformand for Kreds 1. Det er blevet til 9 spændende år 
i kredsbestyrelsen. De 3 år som kredskasserer og 6 år som Kredsformand. Det er poster som har givet 
mig oplevelser og et netværk som jeg ikke ville have været foruden. Så stor tak til kredsrådet for at 
have vist mig den tillid at lade mig varetage opgaven, som har givet mig så meget rent personligt 
også. 
 
Hermed overlader jeg min beretning til generalforsamlingen for evt. kommentarer. 
  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Dorthe Ellegaard  


