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Kredsformandens beretning 2017 
 
Aktivitetsniveauet i 2017 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.  
  
Dette første år som ny kredsformand har været utroligt spændende. Føler jeg er blevet taget godt 
imod og hjulpet i gang af både kredsbestyrelsen, Hovedbestyrelsen, samt Forretningsfører Jan 
Nielsen. Der er mange nye indtryk og nye ting at lære, og det har været spændende og udfordrende. 
På vores kredsbestyrelsesmøder samt kredsrådsmøder har der 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 125 medlemmer i forhold til 2016. Vi 
sluttede med 2.460 medlemmer. Desværre gør det os til den kreds med den største tilbagegang i 
DcH i 2017. Total for alle 6 kredse er der en tilbagegang på 460 medlemmer.  
 
Kredsformandens aktivitetsniveau 
Det har været en del rejse aktivitet i 2017. Kort efter valget som Kredsformand skulle jeg sammen 
med formanden for Ordensudvalget Steen Larsen, en tur til Færøerne. Færøerne havde valgt at 
melde sig ud af DcH. Og i et sådan tilfælde kræver det at kredsformanden samt Formanden for 
Ordensudvalget er til stede på den ekstraordinære Generalforsamling, hvor dette effektiveres. Havde 
en dejlig tur med overnatning hos familie til Steen. 
Derudover har der været møder i både kredsen og i HB regi med nødvendig forberedelse og 
efterfølgende arbejde som følge af trufne beslutninger.  
Har også været til stede ved begge nordiske konkurrencer samt DcH DM i Horsens. 
 
Økonomi 
Økonomien kommer kredskassereren ind på, men overordnet er jeg meget tilfreds med 
kredskassererens arbejde og resultat.  
 

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.  
I 2017 har medlemmer fra kreds 1 været flot repræsenteret ved nationale og internationale 
konkurrencer.  

Kreds 1 
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Ligeledes har der været en flot deltagelse ved de konkurrencer der har været arrangeret her i 
vores egen kreds. Vil gerne takke de lokalforeninger som bidrager til konkurrencesporten og 
afholder disse konkurrencer. Det er dejligt at vi stadig kan trække DcH medlemmer fra hele landet 
til Nordjylland for at deltage i vores konkurrencer. 
 
Vil selvfølgelig også ønske tillykke til alle hundeførerer og deres lokalforeninger, med de flotte 
resultater. 
 
Uddannelse 
Uddannelsesudvalget har klaret sig flot gennem hele året. Den nye formand Morten Jensen har 
haft godt styr på opgaverne, og har sammen med resten af udvalget, taget deres opgaver seriøst 
og løst disse på en yderst tilfredsstillende måde. 
 
Tranum 2017 
Årets første kursusarrangement, var igen en succes, hvilket ikke mindst skyldes et godt forarbejde 
af de involverede. Igen i 2017 med mange deltagere og det glæder mig overordentlig meget. Da 
jeg endnu ikke var valgt som formand, var jeg ikke tilstede på dette kursus, men håber jeg i 
fremtiden får lejligheden til det. 
Det kommer 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 med Ole Chrsitensen i spidsen, for deres store indsats i 2017. Det 
har været et puslespil for dem både at få uddannelsen af de nye dommer og 
dommerpåsætningen til kredsens konkurrencer til at fungere. 2018 bliver ligeledes et svært år for 
udvalget, da der desværre er mangel på dommere. Jeg vil dog gerne opfordre alle  lokalforeninger 
til fortsat at lede efter nye kvalificerede emner til dommergerningen således vi igen kan tilbyde 
dommere til alle vores konkurrencer i fremtiden. 
 
Hundeadfærdskonsulenter 
På konsulentsiden fik vi i slutninge af 2017 en ny Kredskonsulent. Det blev Patricia Bernhardsen, 
DcH Frederikshavn. Jeg vil ønske Patricia tillykke med valget og ønsker hende held og lykke med 
arbejdet som kredskonsulent. 
 
Ledelsesarbejdet 
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 frem til Landsmødet 2018, formand for Nordisk Udvalg. 
 
Morten Jensen fra DcH Dronninglund er formand for Brugshundeudvalget. 
 
Peder Søndergaard fra DcH Lindholm er bestyrelsesmedlem i Initiativfonden. 
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Poul Graversen fra DcH Hjørring er medlem af Konkurrenceudvalget. 
 
Dorthe Ellegaard fra DcH Vesthimmerland er medlem af Nordisk Udvalg 
 
År 2018 
Jeg er ikke i tvivl om at Kreds 1 igen i 2018 vil markere sig positivt på det sportslige og 
ledelsesmæssige miveau i DcH. Det bliver spændende, at følge udviklingen, og jeg er overbevidst om 
at året bliver endnu et år med mange positive aktiviteter.  
 
På årets sidste kredsrådsmøde besluttede kredsrådet, på min anmodning, at indføre et nyhedsbrev i 
Kredsen. Op til jul udsendte jeg det første af forhåbentlig en række nyhedsbreve , som skal henvende 
sig til det enkelte medlem. Som jeg nævnte på kredsrådsmødet, er det derfor mit ønske at I i 
lokalforeningen opfordrer jeres medlemmer til at tilmelde sig nyhedsbrevet. Enhver start er svær, 
men det er min hensigt at nyhedsbrevet bliver attraktivt for jer medlemmer og kan informere om 
livet og mulighederne i kredsen. 
 
På samme kredsrådsmøde opfordrede jeg også kredsrådsmedlemmerne til at skrive sig på den 
mentorordning som er startet i kredsen. En mentorordning som har til formål at yde assistance i 
form af råd og vejledning, til nye formænd/kasserer i lokalforeningerne. Indtil videre er det kun 
undertegnede som er en del af denne mentorordning, så der er plads til flere som mener at kunne 
hjælpe nye bestyrelsesmedlemmer godt i gang.  
Mange lokalforeninger får i 2018 nye formænd og kasserere, så lejligheden for at kunne hjælpe en 
anden bestyrelseskollega i kredsen godt igang, må siges at være til stede. 
 
Medlemsstatus 
Som nævnt i starten af min beretning, så lider Kredsen/Landsforening af stor tilbagegang i 
medlemstallet. Mange lokalforeninger udtrykker i den forbindelse også bekymring for, at de ikke kan 
overkomme mere, og at de har brug for flere hænder/ trænere. Det er derfor dejligt at se at der i 
2018 er over 30 nye træneraspiranter som ved udgangen af året er klar til at hjælpe deres 
lokalforening som træner.  
 
Jeg vil samtidig opfordre jer til, at alle er åbne for eventuelle etableringer af nye lokalforeninger i 
kredsen. Nye foreninger giver forhåbentlig også nye medlemmer. Kredsens hvid plet ansvarlig, er 
naturligvis altid behjælpelig hertil. 
 
Afslutning 
Mit helhedsindtryk af 2017 i Kreds 1 er meget positivt. Rigtigt mange personer har været en stor del 
af at gøre Kreds 1 til det den er i dag, nemlig en god Kreds at være medlem i. Alle foreningerne i 
kredsen har ligeledes gjort et kæmpe stykke arbejde for deres medlemmer. Det er utroligt positivt 
for mig at vide, at uanset hvor man er medlem, så er der frivillige, trænere og bestyrelser der gør et 
stort stykke arbejde, for at tilbyde medlemmerne et socialt træningsmiljø for både hundefører og 
hund.  
Husk at påskønne jeres frivillige hjælpere hjemme i foreningerne, de hænger ikke på træerne. 
 
En særlig stor tak til kredsbestyrelsens medlemmer som har taget en stor del af arbejdet og været 
særdeles samarbejdsvillige. Tak for hjælpen med at gøre mit første år som kredsformand til en 
positiv oplevelse. Der har været plads til både alvor og sjov på vores møder, og begge dele sætter jeg 
pris på. 
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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 mit første år som kredsformand i Kreds 1. Det er en fornøjelse at være 
kredsformand for en kreds der tør gå forrest, også selvom det ikke altid er lige populært.  
 
Hermed overlader jeg min beretning til generalforsamlingen for evt. kommentarer. 
  
 
Med venlig hilsen 
 
 
Claus Dalsgaard  
Kredsformand, Kreds 1 


